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SANTRAUKA
Pirmoje tyrimo darbo dalyje buvo atlikta Lietuvos užsienio turizmo rinkų apžvalga, išanalizuoti
Lietuvos turizmo statistikos rodikliai ir įvertinta Lietuvos turizmo rinka ES kontekste. Šioje
dalyje pateikiami apibendrinti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau Statistikos departamentas), Europos kelionių komisijos ir Eurostat‘ o duomenys. Skyriaus
pabaigoje pateikiama užsienio rinkų rodiklių suvestinė ir darbo grupės išvados.
Nustatyta, kad 2007 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė beveik 850 tūkst. svečių
iš užsienio ir per pastaruosius penkerius metus šis skaičius išaugo beveik dvigubai.
Didžiausios Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos yra Vokietija ir kaimyninės šalys
(Lenkija, Rusija, Latvija ir Baltarusija), turistai iš šių šalių sudaro 55 proc. visų Lietuvos
apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių. Daugiausia į Lietuvą turistai atvyksta
laisvalaikio (30 proc.), verslo ir profesiniais tikslais (29 proc.), aplankyti draugų ir giminių
(27 proc.) bei apsipirkti (12 proc.).
Pastaraisiais metais vyrauja tendencija, kad Lietuva, palyginti su Latvija ir Estija, yra
labiausiai priklausoma nuo vietinio turizmo. Analizuojant atvykstamojo turizmo srautus
nustatyta, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai vienodai svarbios atvykstamojo turizmo rinkos
yra dvi, tai Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Estijos išskirtinumas – tarptautinis turizmas
itin stipriai priklauso nuo turistų srauto iš Suomijos. Lietuva sulaukia žymiai mažiau
turistų iš Suomijos nei Estija ar Latvija.
Antroje darbo dalyje išanalizuotos šalių, kuriose yra Lietuvos turizmo informacijos centrai (toliau
TIC‘ ai), rinkos remiantis Statistikos departamento, Eurostat‘ o ir Euromonitor International
pateikiamais duomenimis. Šią dalį sudaro užsienio šalių išvykstamųjų rinkų analizė,
pristatomos jų pagrindinės tarptautinio turizmo rinkos ir produktai, turistų išlaidų
pasiskirstymas. Šioje dalyje atliekamas Lietuvos pasiekiamumo, žinomumo ir turizmo produktų
patrauklumo vertinimas. Remiantis šio skyriaus analizės rezultatais identifikuojamos
prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos.
Lietuva turizmo atstovybes turi šalyse (Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje),
kurios yra pagrindinės ir svarbiausios Europos išvykstamojo turizmo šalys tiek pagal
savo piliečių užsienio šalyse nakvynių skaičių, tiek pagal jų išlaidas. Lietuvos turizmo
atstovybių poreikį Ispanijoje, Italijoje ir Lenkijoje patvirtina tai, kad šios šalys patenka į
Europos Top 10 ir jos yra sparčiai augančios išvykstamojo turizmo rinkos tiek pagal
išlaidas, tiek pagal nakvynių skaičių užsienyje. Nustatyta, kad išvykstamojo turizmo
srautais ir išlaidomis išsiskiria Nyderlandai ir Belgija, kuriose Lietuva turizmo atstovybių
neturi. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nakvynių užsienyje skaičių ir turistų išlaidų dydį,
Suomija, kurioje Lietuva turi TIC‘ ą į Europos Top 10 nepatenka, nes tai nėra šalis, kurios
piliečiai daug keliauja ir daug išleidžia.
Remiantis Euromonitor International duomenimis atliktas išsamus užsienio išvykstamojo
turizmo rinkų įvertinimas. Remiantis šia analize buvo pateiktos 8 rinkų, kuriose yra
Lietuvos TIC‘ ai, išvykstamojo turizmo tendencijos, į kurias bus atsižvelgta vertinant
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Lietuvos turizmo rinkos patrauklumą ir skirstant užsienio rinkas į prioritetines.
Svarbiausios užsienio rinkų tendencijos:
•
Analizės metu identifikuota, kad vokiečių verslo kelionių skaičių įtakoja pigūs
skrydžiai ir nebrangūs viešbučiai, be to, jie vieninteliai Europoje daugiausia
keliauja automobiliais.
•
Turistai iš Jungtinės Karalystės pastaruoju metu renkasi tokias šalis kaip Lenkija,
Čekija ir Vengrija, daugiausia keliauja oro transportu ir renkasi pigius avialinijų
pasiūlymus.
•
Vis daugiau prancūzų vyksta į Rytų Europą ir tai yra susiję su naujų šalių
įstojimu į ES bei pigių skrydžių pasiūla. Jaunimas keliauja į Europoje vykstančius
festivalius bei koncertus ir į tokio pobūdžio keliones jie dažniausiai keliauja
traukiniais. Prancūzų turistų išlaidos yra didžiausios Europoje. Prognozuojamas
prancūzų kelionių skaičiaus augimas į Lenkiją, Vengriją, Rumuniją bei Baltijos
šalis. Tai įtakos reklaminė šalių kampanija ir pasiekiamumas.
•
Pigūs skrydžiai sąlygoja italų kelionių savaitgaliais augimą, kurių metu
lankomos Europos sostinės ir menu garsėjantys miestai, tačiau vis dažniau italai
renkasi naujas ES šalis. Daugėja jaunimo kelionių. Italai, skirtingai nei britai,
vokiečiai ir prancūzai, daugiausia išleidžia pramogoms.
•
Ispanų naujų šalių lankymą sąlygoja pasiekiamumas ir skrydžių iš skirtingų
Ispanijos miestų pasirinkimo galimybės (Madridas, Barselona, Palma). Ispanai,
kaip ir italai, daugiausia Europoje išleidžia pramogoms. Prognozuojama, kad
ateityje ispanai rinksis egzotines ir ispanakalbes šalis.
•
Suomių išvykimų skaičiaus į Estiją mažėja dėl Estijoje augančio pragyvenimo
lygio. Pietų Azijos šalys ateityje bus populiariausios poilsiaujančių Suomijos
turistų tarpe. Suomių verslo kelionės dažnai sutapatinamos su laisvalaikio
kelionėmis ir jie naudojasi kelionių operatorių paslaugomis. Suomių kelionės
išlaidos yra vienos mažiausių Europoje. Užsienio šalių turizmo informacijos
centrų veiklos Suomijoje įtaka išvykstamajam turizmui yra visiškai nežymi.
Laikoma, kad Suomija nėra pelninga turizmo šalis.
•
Išvykstamojo turizmo skaičiaus augimą sąlygojo Lenkijoje padidėjęs
pragyvenimo lygis. Užsienio šalių reklama internete, televizijoje bei spaudoje
tiesiogiai įtakoja lenkų išvykimų skaičių. Daugiausiai kelionės metu lenkai
išleidžia apsipirkimui. Į kaimynines šalis lenkai dažniausiai keliauja kelių
transporto priemonėmis.
•
Daugiausia problemų turistai iš Rusijos turi dėl vizos gavimo ir tai apsunkina jų
išvykimo iš Rusijos galimybes. Į Baltijos valstybes daugiausia rusų vyksta iš
Maskvos ir Sankt Peterburgo. Daugiausia rusai keliauja traukiniais, tokio
transporto tikslinės šalys – NVS bei Baltijos valstybės. Prognozuojama, jog
Rusijos turistai vis dažniau rinksis egzotines šalis ir ieškos prabangių paslaugų.
Lietuvos, kaip turistinės vietovės pasirinkimą, įtakoja pasiekiamumo galimybės ir
patrauklumas: narystė ES ir Šengeno erdvėje, atstumas, lemiantis kelionės patrauklumą
autotransporto priemonėmis, galimybės atvykti geležinkelių transportu, skrydžių skaičius
ir jų kainų konkurencingumas. Lietuvos pasiekiamumo konkurencingumą silpnina tai,
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kad Lietuvos sostinę turistai dažniausiai pasiekia oro ar autotransporto priemonėmis, tuo
tarpu Estijos ir Latvijos sostines – oro ir jūros transportu. Pastaraisiais metais vyrauja
tendencijos, kad didžioji dalis užsieniečių į Lietuvą atvyksta lengvaisiais automobiliais ir
lėktuvais. Jei atvykstančiųjų į Lietuvą oro ir jūros transportu srautas auga, tai
atvykstančiųjų geležinkeliais srautas mažėja:
•
Tyrimo metu buvo analizuotas skrydžių į Lietuvą iš šalių, kuriose yra Lietuvos
TIC‘ ai, skaičius ir jie buvo palyginti su Latvijos ir Estijos. Vertinant Lietuvos
pasiekiamumo oro transportu konkurencingumą, nustatyta, kad didžiausias
skrydžių skaičius į Lietuvą yra iš Rusijos ir kaimyninės Lenkijos, tačiau į Lietuvą
skrydžių skaičius yra ženkliai mažesnis iš Vokietijos, Suomijos ir Jungtinės
Karalystės, palyginti nei į Latviją ar Estiją. Skrydžių kainų palyginimas parodė,
kad skrydžių kainos iš (į) Vilniaus (Vilnių) labiausiai yra panašios skrydžių
kainas į (iš) Rygą (Rygos). Lietuvoje vyrauja nuostata, kad skrydžių kainos į (iš)
Rygą (Rygos) yra ženkliai mažesnės nei į (iš) Vilnių (Vilniaus). Tačiau akivaizdu,
kad tokią situaciją lemia tik oro uostų akcijos ir rinkodaros priemonės, nes mūsų
atlikto tyrimo rodikliai minėtos nuostatos nepatvirtino. Lietuvos oro uostai,
siekdami būti konkurencingais, turėtų atsižvelgti į Euromonitor International
pateikiamas tendencijas, kad britų, prancūzų, vokiečių ir italų kelionių skaičiaus
augimą įtakoja būtent pigių skrydžių atsiradimas ir oro bendrovių akcijos.
•
Keleivių skaičius geležinkeliais pastaraisiais sparčiai mažėja. Tačiau svarbu tai,
kad geležinkelių transportas NVS šalims vis dar išlieka patraukli susisiekimo
priemonė su Lietuva. Lietuvos pasiekiamumas geležinkeliais šiai dienai yra
pakankamai ribotas ir susisiekimo galimybės su ES šalimis, turizmo požiūriu,
neabejotinai menkina Lietuvos kaip turimo šalies įvaizdį. Svarbu atkreipti dėmesį
į tai, kad Europoje turistų srautai geležinkelių transportu nuolat auga ir šią
transporto priemonę dažnai renkasi keliaujantis jaunimas.
•
Klaipėdos uoste aptarnautų keleivių skaičius auga ir Lietuvos pasiekiamumą iš
Švedijos, Vokietijos ir Danijos pagerina kelionių jūrų transportu galimybės.
Lietuvoje iki šiol yra atliktas tik vienas tyrimas, susijęs su Lietuvos žinomumo vertinimu,
tai 2006 metais Lietuvos turizmo fondo užsakymu TNS Gallup įvykdytas projektas
„Lietuvos turizmo ir verslo prekės ženklo sukūrimas“. Objektyviam žinomumo
vertinimui valstybinės institucijos turi inicijuoti reguliarius tyrimus, kurių pagrindu būtų
galima spręsti apie Lietuvos įvaizdžio ir žinomumo pokyčius turizmo rinkose. Tokie
tyrimai leistų identifikuoti turizmo sektoriaus problemas ir rizikas, stiprinti Lietuvos
turizmo marketingą, formuoti teigiamą ir patrauklų šalies įvaizdį. Be to, TIC‘ ų užsienyje
darbuotojai turėtų dalyvauti analogiškuose tyrimuose, kurių rezultatai jiems būtų
ypatingai naudingi ir leistų identifikuoti turizmo vartotojų poreikius, rinkos tendencijas ir
atsižvelgiant į tai, Lietuvos turizmo atstovybių darbuotojai galėtų teikti pasiūlymus,
formuojant šalies įvaizdį ir pristatymą užsienio rinkose bei adaptuoti specifinius Lietuvos
turizmo produktus tam tikrai rinkai.
Lietuvoje turizmo paslaugų konkurencingumas vertintas pagal atvykusiųjų turistų
kelionių išlaidų pasiskirstymą:
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•

•

•

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžiausią išlaidų dalį sudaro
maistas ir gėrimai bei apgyvendinimas. Tačiau šiais duomenimis išskirti
Lietuvos rinkoje turistams siūlomų turizmo produktų nėra galimybių.
Remiantis Valstybinio turizmo departamento keleta metų rinktais duomenimis
apie užsienio turistų išlaidų struktūrą, įvertinti kurios iš paslaugų yra
konkurencingos nėra galimybių, nes minėti duomenys rodo, kad didžiausią
užsienio turistų išlaidų dalį sudaro – kiti pirkiniai ir kitos išlaidos.
Kadangi, remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžiausią turistų
išlaidų dalį sudaro apgyvendinimo paslaugos, siekiant įvertinti šių paslaugų
konkurencingumą, buvo atliktas nakvynės kainų palyginimas Lietuvos, Latvijos
r Estijos viešbučiuose. Apgyvendinimo paslaugų kainų vertinimas parodė, kad
Lietuvos 2*, 4* ir 5* viešbučių kainos yra didesnės nei kaimyninėse šalyse, ir tik
3* viešbučio apgyvendinimo paslaugų kaina yra artima Latvijoje siūlomų
paslaugų kainoms.

Viešoji turizmo infrastruktūra Lietuvoje sparčiai kuriasi – daugėja dviračių takų, vandens
turizmo trasų, stiprėja apgyvendinimo paslaugų sektorius – gausėja skirtingos kokybės ir
kainų viešbučių bei motelių. Verslas turizmo sektoriuje pradeda plėtoti konkurencingas
veiklas – kuriami Spa kompleksai, konferencijų centrai, vandens pramogų parkai ir pan.
Atsiranda vis naujų galimybių lankyti miestus kaip turistines vietoves, turiningai praleisti
savaitgalius ir dalyvauti renginiuose. Lietuva turi neišnaudotą potencialą – kultūrinio,
aktyvaus poilsio, ekoturizmo, sveikatinimo / Spa, pramogų ir konferencijų turizmo
produktus. Šios turizmo rūšys ir produktai yra ypatingai patrauklūs atvykstantiesiems
turistams, todėl tikslinga kuo greičiau pradėti formuoti turizmo produktus stiprinant
Lietuvos turizmo įvaizdį ir vykdant marketingo veiklas užsienio rinkose. Labiausiai
patrauklus iš Lietuvos turizmo produktų yra kultūrinis turizmas, kadangi Lietuva turi
istorinius – kultūrinius ryšius su kaimyninėmis šalimis (Lenkija, Rusija, Baltarusija,
Vokietija, Švedija, Ukraina ir kitomis šalimis). Ekoturizmas ir Spa / sveikatinimo turizmas
galėtų išskirti mūsų šalį iš kaimyninių šalių, o šių produktų konkurencingumas ir
populiarinimas sudarytų sąlygas pritraukti didesnius atvykstamojo turizmo srautus.
Lietuva siekdama sustiprinant šalies žinomumą turi pabrėžti ir savo išskirtinumą, siūlant
produktus adaptuotus konkrečiai rinkai. Produktų analizė parodė, kad didžiausią
potencialą Lietuvos turizmo produktams turi 4 turizmo rinkos – Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Lenkija ir Rusija.
Remiantis 5 kriterijais (Lietuvoje gautų pajamų iš turizmo dydis, turizmo produktų
patrauklumas, žinomumas, pasiekiamumas ir užsienio šalies išvykstamojo turizmo
potencialas) Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos pagal svarbą buvo suskirstytos į 3
lygių rinkas. Remiantis Turizmo plėtros instituto sukurta metodologija, užsienio rinkos
buvo suskirstytos pagal atvykstamojo turizmo svarbą ir potencialą:
•
I lygio prioritetinėms rinkoms priskirtos Vokietija, Rusija, Lenkija ir Jungtinė
Karalystė.
•
II lygio prioritetinės rinkos – Prancūzija, Ispanija ir Italija.
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•

III lygio prioritetinės rinkos – Suomija, Baltarusija, Latvija, Estija, Danija, Švedija,
Nyderlandai ir Ukraina.

Trečiojoje darbo dalyje atlikta užsienio šalių vykdomų marketingo priemonių apžvalga remiantis
kitų šalių patirtimi. Užsienio šalių vykdomos marketingo priemonės turėtų būti laikomos
pagrindu rengiant ir įgyvendinant Lietuvos turizmo marketingo strategiją.
Užsienyje veikiančios Nacionalinės turizmo organizacijos (NTO) yra atsakingos už šalies
(kurioje įsikūręs) gyventojų pritraukimą į šalį (kurią jie atstovauja). Užsienyje veikiančios
Nacionalinės turizmo organizacijos artimai bendradarbiauja su jiems vadovaujančia
institucija ir renka bei analizuoja išvykstamojo turizmo rodiklius, siekdamos
profesionaliai įvertinti ir pasiūlyti efektyviausias marketingo priemones. Remiantis
užsienio patirtimi, Nacionalinių turizmo organizacijų užsienyje pagrindinė funkcija – būti
vadovaujančios turizmo institucijos veiklos įrankiu užsienio rinkoje.
Nacionalinės turizmo organizacijos atitikmuo Lietuvoje – turizmo politiką formuojančios
ir priemones įgyvendinančios institucijos (Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos
ekonominės plėtros agentūra ir TIC‘ ai užsienyje), kurios bendrai įgyvendina su
marketingu susijusias veiklas.
Ketvirtojoje dalyje atliktas Lietuvos TIC‘ ų veiklos užsienyje vertinimas. Remiantis užsienio šalių
mokslininkų, parengusių organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo metodiką, patirtimi šioje
studijoje laikome, kad efektyvios organizacijos (t.y. TIC‘ ų užsienyje) veiklos efektyvumo
vertinimo elementai yra šie: valdymas (teisinė aplinka ir veiklų apibrėžtumas); žmogiškieji
ištekliai (darbuotojų kiekis, dirbančiųjų kompetencija, dirbančiųjų mokymas ir tobulinimas);
paslaugų kokybė (vykdomos veiklos ir priemonės, klientų poreikių tyrimai, atsižvelgimas į
klientų poreikius, patirtis savo veiklos srityje) ir mikroklimatas (darbinė aplinka, galimybės,
informacinės technologijos ir pan.).
Lietuvos TIC’ uose užsienyje vidutiniškai dirba 1,6 etatinio darbuotojo. Tuo tarpu,
Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, kitų šalių TIC’ uose užsienyje vidutiniškai
dirba 4,2 etatinio darbuotojo. Prancūzijoje veikiančiuose užsienio šalių turizmo
atstovybėse vidutiniškai dirba 6 etatiniai darbuotojai, o Jungtinėje Karalystėje – 4. Analizė
parodė, kad užsienyje veikiančių Lietuvos TIC‘ ų žmogiškųjų išteklių pajėgumai yra
dvigubai mažesni nei kitų šalių, todėl esant galimybėms būtina peržiūrėti etatų skaičių,
pirmiausia, prioritetinėse rinkose.
Atsižvelgiant į TIC‘ ų veiklos sudėtingumą ir į tai, kad TIC‘ ų sėkmingą veiklą lemia
dirbančiųjų kompetencija, tikslinga numatyti ir skirti lėšas darbuotojų mokymui,
tobulinimui ir skatinimui. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas reikalauja nuolatinio
dėmesio ir mokymo priemonių vykdymo, siekiant ne tik spręsti darbuotojų kaitos
pasekmes, bet ir stiprinti esamų darbuotojų kvalifikaciją, didinti jų žinias turizmo
rinkodaros priemonių organizavimo, komunikacijos ir rinkų analizės srityse.
Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos kokybės vertinimas buvo atliekamas šiais aspektais:
užsienio turistų srautų rinkoje augimas; apgyvendinimo paslaugų sektoriaus pajamų,
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gaunamų iš užsienio (atvykstamojo) turizmo, didėjimas; lėšų dydis TIC‘ ų vykdomoms
marketingo veikloms įgyvendinti; ir įvykdytų marketingo priemonių skaičius.
Analizė parodė, kad bendras turistų iš šalių, kuriose Lietuvos turi įsteigusi turizmo
atstovybes, skaičius 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo daugiau kaip 10 proc. Tačiau
analizė pagal šalis parodė tam tikrus pokyčius: sparčiai auga turistų skaičius iš Rusijos,
Lenkijos, Ispanijos ir Prancūzijos; pastaruosius dvejus metus mažėja turistų skaičius iš
Vokietijos; paskutiniuosius keletą metų sparčiai augęs turistų srautas iš Jungtinės
Karalystės, praėjusiais metais ėmė mažėti.
Atsižvelgiant į kasmet augančius turistų srautus, nustatyta, kad apgyvendinimo
sektoriaus pajamos 2007 m. sudarė 465,5 mln. Lt ir palyginti su 2006 m. jos išaugo 17,1
proc.
2008 metais, palyginti su 2005 metais, bendras Lietuvos TIC’ ų užsienyje biudžetas išaugo
daugiau kaip 3,5 karto. 2008 metais daugiausia lėšų buvo skirta Jungtinės Karalystės,
Prancūzijos ir Rusijos TIC‘ ams. Nors lėšos, skiriamos Lietuvos turizmo atstovybių
vykdomoms veikloms auga, tačiau mūsų šalies TIC‘ ų užsienyje biudžetas yra
pakankamai mažas. Jei 2007 m. Lietuvos TIC‘ o Prancūzijoje biudžetas sudarė 145 tūkst.
EUR, tai pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės – 1.384 tūkst. EUR, Lenkijos – 380 tūkst. EUR,
Čekijos – 165 tūkst. EUR.
Pagrindinės Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos – rinkodaros priemonių organizavimas,
darbas su žiniasklaida, darbas su turizmo verslo atstovais, informacijos teikimas
klientams ir kitos priemonės. Vertinant TIC‘ ų marketingo veiklų efektyvumą, atsižvelgta
į laiko sąnaudas, kurios yra skiriamos įgyvendinti kiekvienai marketingo priemonių
grupei, ir ekspertiniu vertinimu įvertintas kiekvienos marketingo priemonės tikslingumas
bei nauda.
Nustatyta, kad daugiausia laiko Lietuvos turizmo atstovybių darbuotojai skiria
rinkodaros priemonių organizavimui (dalyvavimui parodose), darbui su žiniasklaida ir
darbui su turizmo verslo atstovais, mažiausiai – informacijos teikimui ir svetainės
administravimui. Daugiausia lėšų Lietuvos turizmo atstovybės skiria rinkodaros
priemonių organizavimui, darbui su turizmo verslo atstovais ir darbui su žiniasklaida.
Atlikus kitų šalių turizmo atstovybių veiklos rodiklių analizę, nustatyta, kad Lietuvos
TIC‘ ų užsienyje atliekamos marketingo veiklos atitinka kitų šalių turizmo atstovybių
vykdomoms veikloms.
Lietuvos TIC‘ ų priemonių efektyvumo vertinimas buvo atliktas remiantis priemonių
svarbos ekspertiniu vertinimu, kuris yra pagrįstas užsienio patirtimi ir marketingo
priemonės efektyvumu, priklausomai nuo laiko sąnaudų ir lėšų poreikio. TIC‘ ų
vykdomų marketingo priemonių analizė pagal laiko sąnaudas ir lėšų poreikį parodė, kad
mažiausiai efektyvios veiklos yra nuolatinis dalyvavimas parodose, tuo tarpu darbas su
žiniasklaida ir darbas su turizmo verslo atstovais yra naudingiausias ir duodantis
didžiausią naudą, siekiant didinti žinomumą apie šalį ar sudominti turistus atvykti į šalį.
Be to, Lietuvos turizmo atstovybių užsienyje darbuotojai daug laiko skiria lankytojų
aptarnavimui, kuris bendroje marketingo veikloje yra mažiausiai svarbi priemonė.
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Šiandieninėmis sąlygomis ypatingai svarbi rinkodaros priemonė – internetinė svetainė,
kuri nėra įsimenama ir patraukli dėl skirtingų internetinių adresų ir skirtingo
administravimo lygio. Reiktų atkreipti dėmesį, kad kitų šalių turizmo atstovybės
dažniausiai naudoja nacionalinės internetinės svetainės nuolat atnaujinamą informaciją
apie savo šalį ir ją tik adaptuoja rinkai, kurioje veikia turizmo atstovybė.
Remiantis užsienio patirtimi, Lietuvos turizmo atstovybių biudžetą skirstant pagal šalis
rekomenduojame atsižvelgti į užsienio rinkos svarbą (prioritetiškumą), bendrą turimą
Lietuvos TIC‘ ų biudžetą, užsienio rinkos potencialą ir numatytas prioritetines bei
efektyviausias marketingo veiklas.
Atsižvelgiant į Lietuvos TIC‘ ų veiklos pobūdį bei užsienio šalių praktiką, būtina keisti
TIC‘ ų pavadinimą į atitinkantį šių centrų veiklą. Remiantis užsienio šalių patirtimi,
geriausiai TIC‘ ų užsienyje veiklą atspindėtų pavadinimas – Lithuania Tourism Office
(Lietuvos turizmo biuras). Internetinėje erdvėje informacija turi būti pateikiama vienu
skambiu internetinės svetainės pavadinimu.
Penktoje dalyje pateikiama Lietuvos ekonominės plėtros agentūros struktūros analizė ir
rekomendacijos marketingo veiklų vykdymui ir monitoringui.
Mokslinio tyrimo darbo „Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos
efektyvumo ir plėtros studija“ pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai iki 2008 m. įsteigtų
Lietuvos TIC‘ ų užsienio šalyse veiklos efektyvumui, siekiant intensyvinti atvykstamąjį turizmą
į Lietuvą.
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SUMMARY
In the first part of the work is carried out Lithuania’s foreign tourism market review, analyses of
Lithuania’s tourism statistical rates and evaluation of Lithuania’s tourism market in EU context.
Also the part includes generalized data of Lithuania’s Department of Statistics, European Travel
Commission and Eurostat. Section ends with rendered consolidated rates of foreign markets and
conclusions of work group.
It is set that in year 2007 Lithuania’s accommodation establishments received almost 850
thousand guests from foreign countries and of late years that number increased almost
double. Main Lithuania’s inbound tourism market is Germany and neighbour countries
(Poland, Russia and Belarus). Tourists from those countries represent almost 55% of all
tourists registered by Lithuania’s accommodation establishments. The main purposes of
inbound tourist are leisure (30%), business and career (29%), visiting friends and relatives
(27%) and shopping (12%).
Of late years appeared idea that Lithuania in comparison with Latvia and Estonia is
reliant to domestic tourism. Analysing inbound tourism flows was set out that
Lithuania’s, Latvia’s and Estonia’s main inbound tourism markets are same two countries:
Germany and United Kingdom. Exceptional case to Estonia tourism is that its inbound
tourism has a big influence from Finland. Furthermore, Lithuania’s inbound tourism flow
from Finland is lesser than Estonia’s or Latvia’s.
In the second part of the work is analysed the markets of the foreign countries in which Lithuania’s
tourism information centres are established. Analyses are made on the grounds of Lithuania’s
Department of Statistics, Eurostat and Euromonitor International information. In this part are
analysed outbound markets of foreign countries, presented their main international tourism
markets and products and expenditure distribution. In this country are evaluated Lithuania’s
attainability, notoriety and fascination of tourism products. According analysed information
Lithuania’s main inbound tourism markets are set out.
Lithuania has its representatives in the main European outbound tourism countries
(Germany, United Kingdom and France) by the number of spent nights, by residents
abroad and their expenditure. Lithuania’s tourism information centres in Italy, Spain and
Poland are based by their rating in Top 10, their growing number in outbound tourism
field by their expenditure and number of spent nights abroad. It is set up that with the
flows of outbound tourism exceptional countries are Netherlands and Belgium in which
Lithuania doesn’t have tourism information centres. It is taken a note that according spent
nights and expenditure Finland, in which Lithuania has tourism information centres is
offshore European Top 10, because Finland is not a country which people travel or spend a
lot.
According information of Euromonitor International is made comprehensive research of
foreign outbound tourism markets. It is carried out trends of outbound tourism in 8
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markets in which Lithuanian TIC exists and that will be the basement evaluating notoriety
of Lithuania’s tourism market and bringing foreign markets by priorities.
•
It is set out, that the number of German business trips is influenced by cheep
flights and hotels. Also they are the only one that choose auto transport as main
transport.
•
Tourists from United Kingdom usually visit Czech Republic, Poland and
Hungary. Main transport is plain and they choose cheep flights.
•
The number of French tourist visiting new country is increasing and it is
influenced by new member entrance to EU and supply of cheep flights. Young
people usually travel because of the festivals and concerts using trains. French
tourists spent most of all European travellers. It is expected to have an increasing
number of French tourists visiting Poland, Hungary, Romania and Baltic states.
That will be influenced by promotions and attainability.
•
Cheep flights made Italian tourists travel more. Most usual trips are visiting
capitals and famous art towns with a city breaks. Moreover, Italian tourists are
more often choosing new EU countries. Young people started travelling more.
The main fields of expenditure differ from British, German and Italian. Biggest
amount is spent on entertainment.
•
Spanish tourists are influenced by attainability and possibilities to fly from more
cities (Madrid, Barcelona, and Palma). Main expenditure is on entertainment.
There is a trend for Spanish people that later on they will choose exotic and
Spanish speaking countries.
•
As the living standards of Estonia are growing the amount of Finish trips to this
country is decreasing. It is supposed that finish travellers are going to increase
the numbers visiting Asian countries. Finish travelling for business purposes are
usually identified with leisure and this leads to tourism operator use. The
influence of foreign information centres working in Finland is very week as
Finland is kept as not profitable tourism country.
•
The increasing number of Poland outbound tourism is influenced of increasing
living standards. That number is also raised with the help of mass media and
internet. Main expenditure is dedicated to shopping and main transport type is
auto transport.
•
Main problem for Russia outbound tourism is visa system. Main market for the
Baltic States is from Moscow and Saint Petersburg. Generally Russian tourists are
travelling by trains and main destinations are Commonwealth of Independent
States (CIS) and Baltic states. Prediction is that Russian tourists will increase
number of trips to exotic countries and will more search for luxury services.
Lithuania, like tourism destination country is influenced by attainability and fascination:
membership in EU, Schengen treaty, distance, possibility to use road and railway
transport, number of flights ant its competitive ability of prices. The competitive ability of
attainability weakens the thing, that Lithuania’s capital Vilnius can be reached my auto
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and air transport, meanwhile Latvia’s Riga and Estonia’s Tallinn can be reached my air
and water transport.
•

For analyses were taken flights from countries in which Lithuania has TIC and they
were compared with Latvia’s and Estonia’s. Estimating Lithuania’s attainability
was set out that main amount of flights to Lithuania are from Russia and Poland
when at the same time the number of flights to Estonia and Latvia from Germany,
United Kingdom and Finland is lesser. The comparison of flight prices showed that
Lithuanian prices to Vilnius (from Vilnius) are most common to Latvian flights to
Riga (from Riga) prices. There is predominant opinion in Lithuania, that the prices
to Riga (from Riga) are lesser then to Vilnius (from Vilnius). But it is obvious that
this situation is governed by the strategy and marketing measures of airports,
because our accomplished research didn’t prove idea mentioned before.
Lithuania’s airports must pay attention to Euromonitor International statistical
information where is clear that cheep flights and different moves of flight
companies made people travel more and increase expenditure in Great Britain,
France, Germany and Italy.

•

The number of travellers choosing railway is decreasing. But it is necessary to keep
in mind that railroad transport for CIS countries is still very important. In present
the attainability of Lithuania by railway is very limited and communication with
EU countries from tourism point of view downgrade Lithuania’s as tourism
destination country’s image. It is very important to note that trips using railway in
Europe is increasing as it is often chosen by youth.

•

The number of travellers served in Klaipeda port is increasing. Also attainability
possibilities by water transport opened opportunities for Swedish, German and
Danish to visit Lithuania.

Till present time it is accomplished just one project that is connected with estimation of
notoriety of Lithuania. Project “Creation of Lithuania’s tourism and business brand” was
ordered by Lithuanian tourism fond in 2006 and implemented by TNS Gallup. For
objective notoriety estimation it is necessary to initiate regular research that would be the
basics showing the change of Lithuania’s image and notoriety in tourism markets. That
kind of research would benefit in identifying problems and risks of tourism sector, help
strengthen Lithuanian tourism marketing, shape positive and attractive image. Moreover,
employees of TIC should also participate in that kind of research because the results would
be very useful for their work and help them to identify the requirements of costumers and
trends of market. Similarly, this information would help employees render suggestions for
the formation of country image and representing that image in foreign markets also
adopting Lithuanian tourism products for particular markets.
The competitive ability of Lithuanian tourism services are estimated by distribution of
inbound tourist expenditure:
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•

According data of Lithuanian Department of Statistics main part of expenditure is
based on food, beverages and accommodation. Nevertheless it is impossible to
exclude suggested tourism products in Lithuania.

•

It is impossible to estimate competitive ability of products according data of
Lithuanian Tourism Department on tourist expenditures, because mentioned
information taking main part of expenditure is attached to group – other
purchases and other expenditure.

•

To evaluate the competitive ability of accommodation as it is taking the main part
of inbound tourism expenditure prices in hotels for spent nights were compared. It
was set out that 2* 4* 5* hotels are the most expensive of all Baltic States countries
and just 3* hotels’ prices are equal to Latvia’s prices.

Public tourism infrastructure is developing very quickly – the number of bicycle and water
routes is increasing, accommodation sector is getting stronger – different types of
accommodation and prices are thickening. Business in tourism sector is also developing
competitive ability activities – creating spa complexes, conference centres, aqua parks etc.
Appear more possibilities to visit cities as tourism destination places, spend weekend and
take part in different events. Lithuania has unused potential – cultural, active tourism,
ecotourism, wellness/spa, entertainment and conference products. That kind of products
are very attractive to active tourists, therefore formatting the image of Lithuania and
implementing marketing in foreign markets it is very important to form tourism products.
The most attractive product is cultural tourism as Lithuania has historical and cultural ties
with neighbour countries (Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Germany, Sweden and other).
Ecotourism and wellness/spa tourism has a possibility to exclude our country from other
and competitive ability and popularity of these products capacitate in increase flows of
inbound tourism. Lithuania striving to strength country’s notoriety has to highlight
oneness suggesting products adapted to particular market. The analyses of product
showed, that 4 main tourism markets for Lithuanian products are: Germany, United
Kingdom, Poland and Russia.
With reference to 5 criteria (the amount of income granted from tourism, relish of tourism
products, notoriety, attainability and potential of foreign country’s outbound tourism)
according significance Lithuania’s inbound tourism market was brought into three level
markets. With the basis of Institute of Tourism Development methodology, foreign
markets were brought according inbound tourism importance and potential.
•

I level markets – Germany, Russia, Poland and United Kingdom.

•

II level markets – France, Spain, Italy.

•

II level markets – Finland, Belarus, Latvia, Estonia, Denmark, Sweden,
Netherlands, Ukraine.
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Third part is dedicated to review implemented marketing measures. Planed and implemented
marketing measures should be the basics planning Lithuania’s tourism marketing measures in
national level.
National tourism organizations (NTO) working abroad are responsible to attract residents
of the country’s in which NTO is set to country he is representing. Tourism information
centres working abroad are in close relations with the leading institution, compile and
analyse outbound tourism statistical data so that it could professionally evaluate and
suggest measures for more effective marketing. According foreign experience, main
function of tourism information centres working abroad is to be the tool/implement of the
leading tourism institution in the foreign markets.
NTO’s equivalents in Lithuania are institutions that form tourism politics and implement
measures, likewise, jointly exercise with marketing connected measures. (Lithuanian
Tourism Department, Lithuanian Development Agency and TIC)
Fourth part is dedicated for evaluation of Lithuania‘s TIC. According foreign experience and
methodology to evaluate efficiency of organizations same methodology is applied parting this
elements: management (legislation and definitiveness of activities); human resource (number of
employees, their competence and elevation of their professional level); quality of public service
(implemented activities and measures, research of clientele needs, taking count for clientele
needs, experience in profession sphere) and microclimate (working environment, possibilities,
IT and etc.)
On average it is 1,6 full day employee working in TIC. Meanwhile, in TIC of foreign
countries it is generally 4,2 full day work. French has 6 full day employees in its foreign
tourism offices, United Kingdom – 4. Analyses showed that there is a lack of employees in
Lithuania’s TIC and that decrease its effectiveness two times so it is very important to full
lack according financial possibilities especially in main markets.
It is clear that the success is directly connected with competence of employees and that
leads to idea that it is essential to invest in knowledge and experience of employees,
ground them in professional sphere. To solve subsequence conditioned of employees’
change, strengthening their qualification, developing their knowledge in tourism
marketing measures, communication and market spheres it is necessary to refine
employees in steady regards and implement teaching measures.
The effectiveness of Lithuania’s TIC was analysed on these aspects: the increasing number of
foreign tourist flows; increasing incomes of accommodation sectors from inbound tourists;
amount of means for implementation of marketing measures; number of implemented
marketing measures.
Analyses showed that the number of tourists in which Lithuania has its TIC from year 2006 till
2007 increased in 10%. Also it was noticed a change in tourist trends: number of tourists from
Russia, Poland, Spain and France is rapidly increasing; last two years decreasing a number of
tourists from Germany; last few years flows from United Kingdom, that were increasing started
to drop.
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According annually growing tourist flows it is set out, that income of accommodation
sector in year 2007 was 465.5 mln. Lt and in comparison of year 2006 it increased in 17.1%.
Comparing year 2008 and 2005 the budget of foreign TIC grew in 3.5 times. Also in the
year 2008 the main amount of money for TIC was committed for United Kingdom, Russia
and France. In spite of growing amount of money, the budget of Lithuania’s TIC is still
scant. In the year 2007 the Lithuanian TIC working in France budget was 145 thousand
EUR, while United Kingdom’s in France – 1.384 thousand EUR, Poland’s – 380 thousand
EUR, Czech republic’s – 165 thousand.
Main activities of Lithuania’s foreign TIC are implementation of marketing measures,
work with mass media, work with tourism business representatives, information supply
for clients and other measures. Trying to evaluate the effectiveness of marketing measures
it was estimated the benefit of marketing measures according to spent work.
It is set out that biggest part of time and resources are dedicated for organizing marketing
measures (taking part in business events), work with mass media and representatives of
tourism business, the least – supplying clients with info and administration. Comparing
Lithuania’s pursued measures with foreign countries’ foreign offices, difference is very
small. On general they are responsible for the same activities.
Estimation of the effectiveness of Lithuania’s TIC measures was based of expert work and
experience, evaluated effectiveness of marketing measures according spent time and
budget. Research helped to assess that benefit of visiting tourism events is very small,
whereas work with media and representatives of tourism business is very profitable with
a striving to attract tourist visit Lithuania. Moreover, employees commit lots of time for
tourist direct service that on the whole marketing campaign is leased beneficial. In present
conditions main measure of marketing is website that is attractive with its different links
and different levels of administration. Usually tourism representatives of foreign
countries use their domestic website with changing information and adapting it to
different market, in which they work.
According foreign experience, bringing budget money by countries it is recommended to
take to the account sustainability of foreign market (priorities), the amount of all budget,
potential of foreign market and most effective marketing measures.
It is essential to change the name of TIC that will help to reflect the activities of these
centres to – Lithuanian Tourism Office. Also it is necessary to translate this name in
websites into the language of the country in which it exists.
Information in the websites must be set with one and very strong name like visit Lithuania,
travel Lithuania, tourism Lithuania, enjoy Lithuania and etc. Just the end of domain must
be adapted according different country in which TIC is working. For example - (*.de, *.ru,
etc.)
In the fifth part is set out analyses of Lithuanian Development Agency’s structure plus
recommendations for marketing measures and monitoring.
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At the end of scientific research work “Efficiency and development feasibility study of
Lithuanian tourism information centres in foreign countries“ are presented suggestions to
increase effectiveness of Lithuania’s TIC (which were established till 2008) activities for making
active tourism in Lithuania more intensive.
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ĮVADAS
Mokslinio tyrimo darbo „Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos
efektyvumo ir plėtros studija“ tikslas – išanalizuoti ir įvertinti iki 2008 m. įsteigtų Lietuvos TIC
užsienio šalyse veiklos efektyvumą ir numatyti tolimesnę centrų plėtrą siekiant intensyvinti
atvykstamąjį turizmą į Lietuvą.
Mokslinio tyrimo darbo uždaviniai:
1.
Pateikti Lietuvos užsienio turizmo rinkų apžvalgą ir tendencijas.
2.
Išanalizuoti šalių, kuriose šiuo metu įsteigti Lietuvos TIC (Vokietija, Rusija, Suomija, Lenkija,
Ispanija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija), turizmo rinkas šiais aspektais: rinkos
potencialas, Lietuvos pasiekiamumas įvairiomis transporto rūšimis, Lietuvos žinomumas,
Lietuvos turizmo produktų poreikis ir konkurencingumas vertinamoje rinkoje.
3.

Įvertinti iki 2008 m. įsteigtų Lietuvos TIC veiklą:
3.1. Įvertinti visų centrų veiklos principus ir laiko sąnaudas toms veikloms įgyvendinti;
3.2. Atsižvelgiant į rinkų specifiką, nustatyti centrų prioritetines veiklos sritis.
3.3. Vadovaujantis analogiškų kitų užsienio šalių turizmo atstovybių patirtimi, teikti
siūlymus dėl efektyviausių Lietuvos TIC veiklos metodų, įvertinant užsienio
turizmo atstovybių veiklos prioritetus ir kryptis, šiuolaikinius informacijos
poreikius, modernias technologijas; teikti metodines rekomendacijas dėl
efektyviausių rinkodaros priemonių konkrečioje rinkoje.
3.4. Atsižvelgiant į Lietuvos TIC veiklos pobūdį bei užsienio šalių praktiką, teikti
siūlymus dėl tinkamiausio centrų pavadinimo, atitinkančio šių centrų veiklą.

4.

Įvertinti iki 2008 m. įsteigtų Lietuvos TIC veiklos efektyvumą bei ekonominį naudingumą Lietuvos
atvykstamajam turizmui:
4.1. Pateikti atskirų centrų veiklos priemonių iki 2007 m. apžvalgą ir centrų veiklos
vertinimą.
4.2. Išskirti efektyviausias atskirų centrų veiklos priemones, formuojančias visuomenės
nuomonę ir skatinančias turizmą į Lietuvą.
4.3. Įvertinti centrų vykdomų priemonių ekonominį naudingumą bei centrų veiklos
atskirose rinkose tikslingumą.
4.4. Pateikti centrų veiklos planą atskirose rinkose.

5.

Išanalizuoti Lietuvos TIC plėtros tikslingumą bei galimybes, pateikti jų ekonominio naudingumo
Lietuvos atvykstamajam turizmui pagrindimą:
5.1. Išskirti užsienio turizmo rinkas, kuriose būtų tikslinga steigti Lietuvos turizmo
centrus, pateikti tų rinkų vertinimą bei ekonominį centrų naudingumą Lietuvos
atvykstamajam turizmui.
5.2. Pateikti esamų Lietuvos TIC plėtros arba naujų centrų steigimo bei jų veiklos
ekonominius paskaičiavimus.
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Mokslinio tyrimo darbo „Lietuvos turizmo informacijos centrų užsienyje veiklos efektyvumo ir
plėtros studija“ vykdytojas – Turizmo plėtros institutas. Mokslinio tyrimo darbo grupė:
•
darbo grupės vadovė dr. Aida Mačerinskienė;
•
pagrindiniai ekspertai – Rasuolė Andrulienė (atsakinga už statistikos analizę) ir Tom
Buncle (atsakingas už marketingo veiklų ir turizmo produktų vertinimą).
Lietuvos turizmo informacijos centrai (atstovybės) užsienyje yra Lietuvos turizmo įvaizdžio
formavimo ir rinkodaros atstovybė užsienio valstybėse, veikianti kaip pagrindinis turizmo
informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos vienetas, tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs su
valstybinio ir tarptautinio lygio turizmo veikla. TIC‘ ų užsienyje pagrindiniai uždaviniai –
Lietuvos turizmo galimybių propagavimas ir rinkodara, patrauklaus Lietuvos turizmo įvaizdžio
formavimas.
Šiuo darbu siekiama įvertinti ar Lietuvos TIC‘ ai yra įsteigti šiai dienai prioritetinėse
atvykstamojo turizmo rinkose, ar TIC‘ ų vykdoma veikla yra efektyvi. Įgyvendintais darbo
uždaviniais turi būti atsakyta į Užsakovui rūpimus klausimus ar šiandieninėmis ekonominėmis
sąlygomis, Lietuvai siekiant pritraukti užsienio turistų srautus ir didinti pajamas iš
atvykstamojo turizmo, pagrindinė marketingo priemonė užsienio rinkose yra TIC‘ ų plėtra.
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1.

LIETUVOS UŽSIENIO TURIZMO RINKŲ APŽVALGA IR TENDENCIJOS
1.1. Lietuvos turizmo rodiklių analizė ir vertinimas

Statistikos departamento pateikiami rodikliai apie Lietuvos apgyvendinimo įstaigose
apgyvendintų užsieniečių skaičių yra išeitiniai duomenys vertinant Lietuvos atvykstamojo
turizmo srautų pokyčius ir tendencijas.
2007 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose bendras svečių skaičius padidėjo beveik 2,5 karto
lyginant su 2002 m., iš jų užsieniečių – daugiau kaip 2 kartus (1 pav.).
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752100
600000
400000

590043
438299
393126

200000
2002

2003

2004

Apgyvendinta sveč ių

2005

2006

2007

Apgyvendinta užsienieč ių

1 pav. Apgyvendinta svečių Lietuvos apgyvendinimo įstaigose 2002-2007 metais
Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 2008

2007 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 15,5 procento daugiau svečių nei 2006 m.
Apgyvendinimo įstaigose buvo apsistoję 1,8 mln. svečių, iš jų 47,7 procento užsieniečių.
2007 m. apgyvendinimo įstaigos sulaukė 849 tūkst. svečių iš užsienio, iš jų 15,3 procento iš
Vokietijos, 15,1 procento iš Lenkijos ir 9,3 procento iš Rusijos. Analizuojant apgyvendinimo
įstaigų svečių skaičių pagal šalis, reiktų išskirti 17 šalių (2 pav.), iš kurių 2007 m. Lietuvos
apgyvendinimo įstaigos sulaukė net 747,5 tūkst. svečių ir tai sudarė 88 procentus visos Lietuvos
atvykstamojo turizmo rinkos.
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2 pav. Pagrindinės atvykstamojo turizmo rinkos, remiantis svečių skaičiumi
Lietuvos apgyvendinimo įstaigose
Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 2008

Remiantis Statistikos departamento duomenimis 2007 m. išryškėjo tendencija, kad ženkliai
išaugo svečių skaičius iš kaimyninių šalių. Pavyzdžiui, svečių iš Baltarusijos skaičius išaugo
net 52,8 procento, Rusijos – 31,1 procento, Lenkijos – 24,6 procento, Latvijos – 24,0 procentai ir
Estijos – 23,6 procento. Turistų skaičius 2007 m. mažėjo iš Austrijos (-31,6 %) ir Izraelio (-19,2
%).
Iš likusių šalių, kurių nėra 2 paveiksle (pavyzdžiui, Belgija, Rumunija, Vengrija, Bulgarija,
Slovėnija, Slovakija ir kt.), Lietuvos įstaigose apgyvendinta 101,5 tūkst. svečių. Daugumos iš šių
šalių turistų skaičius yra nedidelis, tačiau 2007 m., palyginti su 2006 m., svečių Lietuvos
apgyvendinimo įstaigose skaičius ženkliai išaugo iš Belgijos (29,5 %), Ukrainos (20,3 %) ir
Rumunijos (73,9 %).
Papildomai mūsų darbe išanalizuoti Statistikos departamento 2007 m. atliktų atrankinių
apklausų Lietuvos pasienio kontrolės punktuose rezultatai. Apklausa pasienio kontrolės
punktuose vyko 3 kartus po 7 dienas. Šis tyrimas apėmė išvykstančių užsieniečių keliones visų
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rūšių transportu. Apklausos vyko Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, Vilniaus ir Kauno
geležinkelio stotyse, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir 13 kelių pasienio kontrolės
punktuose. Apklausos metu buvo apklausiami vyresni nei 15 metų amžiaus išvykstantys
užsieniečiai. Per metus buvo apklausta 17,5 tūkst. iš Lietuvos išvykstančių užsieniečių, iš jų 8,3
tūkst. sudarė lankytojai, praleidę bent vieną naktį Lietuvoje. Jei užsienietis per metus Lietuvoje
lankėsi keletą kartų, tai skaičiuojant metinį turistų skaičių jis buvo įskaičiuojamas tik vieną
kartą.
2007 m. užsieniečiai vienadienėms kelionėms į Lietuvą atvyko 2,7 mln. kartų, įskaitant ir
kruizinius keleivius, kurie Lietuvoje buvo kelias valandas. 2007 m. užsieniečiai kelionėms su
nakvyne į Lietuvą atvyko 1,5 mln. karto. Vidutinė vienos kelionės trukmė Lietuvoje buvo 5,4
nakvynės. Tyrimo duomenimis, daugiausia nakvynių užsienio turistai praleido pas gimines
arba draugus (62,0 %), viešbučiuose arba moteliuose nakvojo 18,9 procento. Apklausos
duomenimis turistų kelionės pagal tikslą pasiskirstė sekančiai:
• laisvalaikio tikslais – 30,2 procento;
• verslo ir profesiniais interesais – 28,5 procento;
• draugų ir giminių lankyti – 26,5 procento;
• apsipirkti – 11,6 procento;
• kitais tikslais – 3,2 procento.
1.1 skyriaus išvados
•
•

•

•

2007 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos sulaukė 849 tūkst. svečių iš užsienio, per
pastaruosius penkerius metus šis skaičius išaugo beveik dvigubai.
Remiantis apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių skaičiumi, pagrindinės
Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos yra Vokietija ir kaimyninės šalys (Lenkija,
Rusija, Latvija ir Baltarusija). Turistai iš šių šalių sudaro 55 procentus visų Lietuvos
apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių.
Remiantis Statistikos departamento atliktu anketiniu tyrimu, 2007 m. užsieniečiai
kelionėms su nakvyne į Lietuvą atvyko 1,5 mln. karto ir viešbučiuose arba moteliuose
nakvojo tik 18,9 procento.
Statistikos departamento duomenimis, daugiausia į Lietuvą turistai atvyksta laisvalaikio
bei verslo ir profesiniais tikslais, aplankyti draugų ir giminių.

1.2. Lietuvos tarptautinio turizmo rodikliai ES šalių kontekste
Lietuvos tarptautinio turizmo rodiklių vertinimas buvo atliktas remiantis Eurostat‘ o
duomenimis1. ES-27 šalių tarptautinio turizmo rinkos suskirstytos į grupes atsižvelgiant į 2000 –
2006 m. šalių turizmo rodiklius (nakvynių skaičius, pajamos iš turizmo ir kt.).

1

Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition.
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1 lentelė. ES-27 šalių klasifikacija
Išvykstamojo turizmo
šalys
Danija
Vokietija
Olandija
Rumunija
Suomija
Švedija

Išvykstamojo – atvykstamojo
turizmo šalys
Belgija
Prancūzija
Airija
Italija
Latvija
Lietuva
Lenkija
Slovakija
Jungtinė Karalystė

Atvykstamojo turizmo
šalys
Bulgarija
Čekija
Estija
Graikija
Ispanija
Kipras
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Austrija
Portugalija
Slovėnija

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

Išvykstamojo turizmo šalims priskiriamos tos šalys, kurių tarptautinį turizmą sudaro
išvykstamojo turizmo (piliečių nakvynių skaičius užsienyje) srautai ir jie yra didesni už
atvykstamojo turizmo (užsieniečių nakvynių skaičius šalyje) srautus arba/ir tos šalys, kurių
išvykusiųjų iš šalies turistų išlaidos viršija pajamas iš į šalį atvykusiųjų turistų.
Atvykstamojo turizmo šalys yra tos, kurių tarptautinį turizmą sudaro atvykstamojo turizmo
srautai ir jie viršija išvykstamojo turizmo srautus ir/arba tarptautinio turizmo pajamos yra
didesnės už išlaidas.
Išvykstamojo – atvykstamojo, prie kurių priskiriama ir Lietuva, turizmo šalys yra tos, kurių
tarptautinį turizmą sudaro ir išvykstamasis turizmas, ir atvykstamasis turizmas. Šios šalys gali
būti suskirstytos į dvi grupes: šalys, kurių tiek išvykstamojo, tiek atvykstamojo turizmo tikslai
sutampa (pvz. Prancūzijos, Italijos, Airijos pagrindinis kelionės tikslas yra laisvalaikis) ir šalys,
kurių išvykstamojo ir atvykstamojo turizmo kelionės tikslai skiriasi (pvz. Belgijos didelę
atvykstamojo turizmo srautų dalį sudaro turizmas verslo tikslais (Briuselis), o išvykstamojo
turizmo pagrindinis tikslas yra laisvalaikis). Jungtinė Karalystė taip pat priskiriama šiai grupei,
tačiau į ją atvykstama dėl įvairesnių priežasčių nei į Belgiją.
Eurostat‘ o duomenimis Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos valstybių, turizmo rinka yra auganti. 2
lentelėje pateikiami 6 pagrindiniai Lietuvos turizmo rodikliai ES kontekste.
2 lentelė. Pagrindiniai Lietuvos turizmo rodikliai 2000 ir 2006 m.
Rodikliai
Lietuvos atvykstamojo turizmo nakvynių2 dalis nuo viso ES-27
atvykstamojo turizmo nakvynių skaičiaus

2

2000
0,1 %

2006
0,2 %

angl. International nights
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Rodikliai
Lietuvos atvykstamojo turizmo pajamų dalis nuo visų ES-27 šalyse gautų
pajamų iš atvykstamojo turizmo
ES-25 piliečių nakvynių Lietuvoje dalis nuo visų atvykstamojo turizmo
nakvynių skaičiaus šalyje
Atvykstamojo turizmo nakvynių dalis nuo viso nakvynių skaičiaus šalyje
Tarptautinio turizmo pajamų dalis BVP
Atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo santykis

2000
0,2 %

2006
0,3 %

46,4 %

69,7 %

45,2 %
3,5 %
1,56

51,6 %
3,5 %
1,14

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

2006 m. Lietuvos dalis sudarė mažiau nei 0,2 procento visų ES šalių atvykstamojo turizmo
nakvynių, Estijos – 0,3 procento, Latvijos – 0,2 procento, Čekijos – 2,1 procento (žr. Priedą Nr. 1).
Eurostat‘ o duomenimis Lietuvoje vietinis turizmas sudarė didesnę nacionalinio turizmo dalį nei
Latvijoje ar Estijoje. 2006 m. užsienio turistų nakvynės sudarė beveik 52 procentus3 visų svečių
nakvynių Lietuvoje (2000 m. – 45 proc.). Iš ES-25 šalių atvykstančių svečių nakvynės sudaro apie
704 procentų visų užsieniečių nakvynių Lietuvoje. Šis rodiklis rodo stiprią ES įtaką Lietuvos
nacionaliniam turizmui5.
2006 m. tarptautinio turizmo pajamos sudarė 3,5 proc. viso Lietuvos BVP, o pajamos iš
atvykstamojo turizmo buvo tik 1,1 karto didesnės už išvykstamojo turizmo išlaidas. Tai reiškia,
kad užsienio turistų išlaidos šalyje buvo didesnės negu Lietuvos turistų išlaidos užsienyje.
Eurostat‘o duomenimis, 2006 m. pagrindinė Lietuvos atvykstamojo turizmo ES rinka, vertinant
nakvynių skaičių apgyvendinimo įstaigose, buvo Vokietija (15,7 %), antroji – Lenkija (13,4 %),
trečioji – Jungtinė Karalystė (5,8 %). 2006 m. viena iš pagrindinių Lietuvos atvykstamojo turizmo
rinkų tampa Latvija (5,4 %). Visos 3 lentelėje pateiktos pagrindinės rinkos sudaro 48,4 procentus
nuo viso tarptautinių turistų nakvynių Lietuvoje skaičiaus (2000 metais - 47,7 %).
3 lentelė. Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos iš ES šalių 2002 ir 2006 metais
Rinka
1 rinka
2 rinka
3 rinka
4 rinka
5 rinka
6 rinka

2002
šalis
Vokietija
Lenkija
JAV
Suomija
Jungtinė Karalystė
Švedija

2006
procentinė dalis
17,1
14,3
4,4
4,2
4,2
3,5

šalis
Vokietija
Lenkija
Jungtinė Karalystė
Latvija
Suomija
Italija

procentinė dalis
15,7
13,4
5,8
5,4
4,3
3,8

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

3 Statistikos departamento duomenimis – 40,5 procento (2006 m.). Šis skirtumas atsirado todėl, kad Eurostat‘ as vertina svečių
nakvynių, o ne apgyvendintų svečių skaičių.
4 Statistikos departamento duomenimis – 65,5 procento (2006 m.).
5 Nacionalinį turizmą sudaro vietinis ir atvykstamasis turizmas.
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Remiantis Europos kelionių komisijos (angl. European Travel Commission) duomenimis6, kurios
narys yra Valstybinis turizmo departamentas, turizmo augimo tempai Lietuvoje yra vieni
didžiausių Rytų Europoje. Remiantis ataskaitoje pateikiamais duomenimis, užsienio turistų
skaičius Lietuvoje 2005 m. siekė apie 2 mln. ir išaugo apie 11 procentų (4 lentelė). Pagal šį rodiklį
Lietuvą iš visų Rytų Europos šalių lenkia tik Latvija, 2005 m. sulaukusi 11,8 procento daugiau
turistų nei 2004 m. Pasak Europos kelionių komisijos ekspertų, šį ženklų užsienio turistų srautų
augimą abiejose šalyse lėmė pigių avialinijų atsiradimas.
4 lentelė. Užsienio turistų srautų pokyčiai Europos šalyse 2005 m.
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Šalis
Juodkalnija
Islandija
Latvija
Lietuva
Monakas
Airija
Vokietija
Šveicarija
Olandija
Portugalija
Jungtinė Karalystė
Švedija
Bulgarija
Italija
Slovakija
Graikija
Ispanija

Turistų skaičiaus
pokytis, proc.

Vieta

38,9
13,9
11,8
11,1
11,0
9,7
9,6
8,8
8,0
7,5
7,2
7,1
6,6
6,6
6,4
6,2
4,9

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Šalis
Prancūzija
Slovėnija
Belgija
Lenkija
Norvegija
Kroatija
Serbija
Estija
Čekija
Austrija
Liuksemburgas
Kipras
Rumunija
Malta
Vengrija
Turkija

Turistų skaičiaus
pokytis, proc.
4,2
4,0
3,3
3,1
3,0
3,0
3,0
1,7
1,6
1,5
-0,5
-2,8
-3,5
-4,0
-5,8
-8,0

Internetinė prieiga: http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/ETI_2006_new_final_version.pdf

Tuo tarpu Estijoje, užsienio turistų augimo tempai sulėtėjo ir 2005 m. šioje šalyje užfiksuotas
augimas vos 1,7 procento, kai 2003 ir 2004 m. užsienio turistų srautas buvo išaugęs 9,7 procento,
o 2003-2004 m. net 19,7 procento. Daugiausia tokias tendencijas įtakojo turistų srautų iš
pagrindinių rinkų (Suomijos ir Vokietijos) sumažėjimas.
1.2 skyriaus išvados
•
•
•

Lietuva užima nedidelę ES-27 turizmo rinkos dalį.
ES-27 šalys yra labai svarbios Lietuvos atvykstamajam turizmui.
Lietuvos turizmo augimo tempai yra vieni didžiausių Rytų Europoje.

European Tourism Insights 2006. Including Outlook for 2007. A Report of the Market Intelligence Group of the European Travel
Commission, 2007.

6
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1.3. Lietuvos ir kaimyninių šalių turizmo rodiklių palyginimas
Europos kelionių komisijos duomenimis7, Lietuvoje užsienio turistų srautai sudaro 50 procentų
visų apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų svečių, Latvijoje – 61 procentas, Estijoje – 63
procentai.
2260
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Vietiniai

514
769
1428

Užsienio

816
757
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1200
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Latvija

1600
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2400
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3 pav. Svečių skaičiaus apgyvendinimo įstaigose palyginimas pagal šalis 2006 metais, tūkst.
Šaltinis: National statistics of the European Travel Commission (http://www.tourmis.info)

2006 m. Estijos visose apgyvendinimo įstaigose apgyvendinta 47 procentais daugiau
užsieniečių nei Lietuvoje, ir 43 procentais nei Latvijoje.
Remiantis Europos kelionių komisijos duomenimis8, tarptautinio turizmo pajamos 2005 m.
Baltijos valstybėse sudarė 1,8 mlrd. EUR, tai sudarė 7 proc. visų Rytų ir Vidurio Europos šalių
tarptautinio turizmo pajamų:
• Estijoje pajamos iš turizmo siekė 764 mln. EUR;
• Lietuvoje – 742 mln. EUR;
• Latvijoje – 274 mln. EUR.
5 lentelė. Baltijos valstybių turizmo rodiklių palyginimas, 2006 m.
Rodikliai
ES-25 piliečių nakvynių dalis nuo visų atvykstamojo turizmo
nakvynių skaičiaus šalyje
Atvykstamojo turizmo nakvynių dalis nuo viso nakvynių
skaičiaus šalyje
Tarptautinio turizmo pajamų dalis BVP
Atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo santykis

Lietuva
69,7 %

Latvija
69,6 %

Estija
84,0 %

51,6 %

60,1 %

66,5 %

3,5 %
1,14

2,5 %
0,69

6,2 %
1,74

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

National statistics of the European Travel Commission. Internetinė prieiga: http://www.tourmis.info
European Tourism Insights 2006. Including Outlook for 2007. A Report of the Market Intelligence Group of the European Travel
Commission, 2007.

7
8
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Tarptautinis turizmas Lietuvos ir Latvijos ekonomikai turi mažesnę įtaką nei Estijos. Be to, iš
ES-25 šalių į Estiją atvykstančių svečių nakvynės sudaro net 84 procentus visų užsieniečių
nakvynių ir šis rodiklis rodo itin stiprią ES įtaką Estijos nacionalinio turizmo rinkai.
6 lentelė. Pagrindinių Baltijos valstybių atvykstamojo turizmo rinkų palyginimas, 2006 m.
Vieta

1 rinka
2 rinka
3 rinka
4 rinka
5 rinka
6 rinka

Lietuvos atvykstamojo
turizmo rinkos
šalis
proc.
Vokietija
15,7
Lenkija
13,4
Jungtinė Karalystė
5,8
Latvija
5,4
Suomija
4,3
Italija
3,8

Latvijos atvykstamojo
turizmo rinkos
šalis
proc.
Vokietija
12,7
Suomija
10,0
Jungtinė Karalystė
9,2
Lietuva
7,2
Estija
7,2
Norvegija
6,5

Estijos atvykstamojo turizmo
rinkos
šalis
proc.
Suomija
49,7
Švedija
7,8
Vokietija
6,1
Jungtinė Karalystė 5,2
Norvegija
4,5
Latvija
3,5

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

1.3 skyriaus išvados
•
•
•

•

Lietuva, palyginti su Latvija ir Estija, yra labiausiai priklausoma nuo vietinio turizmo.
Vokietija ir Jungtinė Karalystė yra svarbios visų trijų Baltijos valstybių atvykstamojo
turizmo rinkos iš ES šalių.
Estijos atvykstamojo turizmo rinka yra labai stipriai priklausoma nuo turistų srautų iš
Suomijos ir daugiau kaip 60 proc. visų į Estiją atvykstančių turistų yra iš Skandinavijos
šalių.
Lietuva išsiskiria tuo, kad sulaukia žymiai mažiau turistų iš Suomijos nei Estija ar
Latvija.
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2.

TURIZMO RINKŲ, KURIOSE YRA LIETUVOS TIC, ANALIZĖ
2.1. Turizmo informacijos centrų pasiskirstymas pagal šalis

Lietuvos turizmo informacijos centrai (atstovybės) (toliau TIC‘ ai) užsienyje yra Lietuvos
turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros atstovybė užsienio valstybėse, veikianti kaip
pagrindinis turizmo informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos vienetas, tiesiogiai ir
netiesiogiai susijęs su valstybinio ir tarptautinio lygio turizmo veikla. TIC‘ ų užsienyje
pagrindiniai uždaviniai – Lietuvos turizmo galimybių propagavimas ir rinkodara, patrauklaus
Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimas.

4 pav. Lietuvos turizmo informacijos centrų, įsteigtų iki 2008 metų, išsidėstymas
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2.2. Pagrindinių Europos išvykstamojo turizmo rinkų apžvalga
Užsienio išvykstamojo turizmo rinkos, kuriose yra Lietuvos TIC, buvo analizuojamos remiantis
Europos Komisijos9, Pasaulio turizmo organizacijos10 ir Euromonitor International pateikiama
statistikos rodikliais ir analizės duomenimis.
Šiame skyriuje atliekama didžiausių Europos išvystamojo turizmo rinkų analizė, kuri parodė,
kad ES-27 šalių išvykstamojo turizmo nakvynės 2006 metais siekė beveik 2,3 mlrd. 7 lentelėje
pateiktų šalių išvykstamojo turizmo nakvynių skaičius 2006 m. sudarė beveik 90 proc. visų ES27 šalių išvykstamojo turizmo nakvynių.
7 lentelė. Pagrindinių ES išvykstamojo turizmo šalių dešimtukas (Top 10), 2000-2006 m.
Eilė

Šalis

2000

2006

1
2
3
4
5
8
6
7
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vokietija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Nyderlandai
Italija
Ispanija
Belgija
Austrija
Lenkija
Danija

Išvykstamojo turizmo
srautai, tūkst.
2000
2006
908.925
386.258
141.136
126.417
94.915
36.275
79.767
55.730
33.175

Vidutinis metinis
prieaugis, proc.
(2000-2006)

748.809
568.904
151.044
139.313
113.836
72.232
69.853
58.285
53.777
42.973

ES rinkos dalis,
proc.
2000
2006

-3,2
6,7
1,1
1,6
3,1
12,2
-2,2
0,7

47,2
20,1
7,3
6,6
4,9
1,9
4,1
2,9

4,4

1,7

33,4
25,4
6,7
6,2
5,1
3,2
3,1
2,6
2,4
1,9

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition.

2006 m. suvestinėje atsirado viena nauja išvykstamojo turizmo rinka – Lenkija. Reiktų atkreipti
dėmesį į tai, kad Top 10 yra net 6 ES šalys, kuriose Lietuva turi turizmo atstovybes. Lietuva
turizmo atstovybės neturi 4 šalyse, kurios patenka į daugiausia keliaujančių ES šalių Top 10, tai
Nyderlandai, Belgija, Austrija ir Danija. Be to, Suomijos, kurioje Lietuva turi savo turimo
atstovybę, Top 10 nėra.
Eurostat‘ o duomenimis, 2006 m. ES-27 išvykstamojo turizmo išlaidos (išskyrus išlaidas
transportui) siekė 246,8 mlrd. EUR, iš jų Top 10 esančių šalių dalis sudarė net 87 proc. visų ES-27
išvykstamojo turizmo išlaidų.

9

Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition.
Yearbook of Tourism Statistics. Data 2002-2006. World Tourism Organisation.

10
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8 lentelė. Didžiausių turizmo išlaidautojų ES šalių dešimtukas (Top 10), 2002-2006 m.
Eilė
2000
1
2
3
4
6
5
9
8
7
10

2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Šalis

Vokietija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Italija
Belgija
Nyderlandai
Ispanija
Švedija
Austrija
Danija

Išvykstamojo turizmo
išlaidos (mln. EUR)
2000
2006
57.427
59.596
41.641
50.305
19.227
24.840
17.010
18.229
10.736
13.687
13.241
13.592
6.454
13.265
8.733
9.181
9.216
7.407
5.075
5.531

Vidutinis metinis
prieaugis, proc.
(2000-2006)
0,6
3,2
4,4
1,2
6,3
0,4
12,8
0,8
-3,6
1,4

Rinkos dalis, proc.
2000
26,9
19,5
9,0
8,0
5,0
6,2
3,0
4,1
4,3
2,4

2006
24,1
20,4
10,1
7,4
5,5
5,5
5,4
3,7
3,0
2,2

Šaltinis: Panorama on Tourism. Eurostat Statistical book. European Commission, 2008 edition

2.2 skyriaus išvados
•

•

•
•
•

Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija – pagrindinės ir svarbiausios Europos
išvykstamojo turizmo šalys tiek pagal savo piliečių užsienio šalyse nakvynių skaičių, tiek
pagal jų išlaidas. Šiose pagrindinėse Europos išvykstamojo turizmo rinkose Lietuva turi
turizmo atstovybes.
Be minėtų trijų pagrindinių rinkų, Lietuva turi savo turizmo atstovybes 3 šalyse (Italija,
Ispanija ir Lenkija), kurios patenka į ES-27 šalių Top 10 pagal išvykstamojo turizmo
nakvynių skaičių, ir 2 šalyse (Italija ir Ispanija), kurių piliečių išlaidos kelionėse yra
didžiausios.
Ispanija – auganti išvykstamojo turizmo šalis tiek pagal išlaidas, tiek pagal nakvynių
skaičių užsienyje.
Išvykstamojo turizmo srautais ir išlaidomis išsiskiria Nyderlandai ir Belgija, kuriose
Lietuva turizmo atstovybių neturi.
Top 10-uose, tiek pagal nakvynių užsienyje skaičių, tiek pagal išlaidų skaičių, nėra
Suomijos, kurioje Lietuva turi savo atstovybę.
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2.3. Išvykstamojo turizmo rodiklių analizė pagal šalis
Šiame darbe yra aktualūs tik šalių, kuriose yra įsteigtos Lietuvos turizmo atstovybės,
išvykstamojo turizmo rodikliai. Tačiau beveik visada statistikoje pateikiami tik atvykstamojo
turizmo rodikliai. Todėl papildomai perskaičiavome ir vertinome išvykstamojo turizmo rinkas,
remiantis Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis. Ši analizė reikalinga, kadangi vienas iš
darbo uždavinių – išsiaiškinti į kurias šalis daugiausia vyksta turistai iš šalių, kuriose veikia
Lietuvos turizmo atstovybės.
9 lentelė. Išvykstamojo turizmo rinkų palyginimas, 2006 m.
Šalis

Pagrindinės rinkos

Antros pagal svarbą rinkos

Vokietija

Austrija, Italija, Ispanija

JK

Ispanija, Prancūzija

Jungtinė Karalystė, Prancūzija,
Turkija, Nyderlandai, Šveicarija
Airija, JAV, Italija, Vokietija

Prancūzija

Ispanija, Jungtinė
Karalystė, Graikija
Prancūzija, Ispanija

Italija
Ispanija
Suomija
Lenkija
Rusija

Prancūzija, Jungtinė
Karalystė
Rusija, Estija
Jungtinė Karalystė,
Vokietija, Rusija
Ukraina, Kinija

Vokietija, Belgija
Jungtinė Karalystė, Vokietija,
Kroatija, Austrija
Italija, Portugalija
Švedija, Egiptas, Italija

Trečios pagal svarbą
rinkos
Danija, Čekija, Kroatija,
Graikija, Lenkija, JAV
Nyderlandai, Portugalija,
Graikija, Egiptas, Belgija
JAV, Graikija, Kroatija,
Nyderlandai
Egiptas, Graikija, JAV
Vokietija

Italija, Slovakija, Čekija

Vokietija, Italija, Jungtinė
Karalystė
Kroatija, Airija, Austrija

Egiptas, Italija

Prancūzija, Vokietija

Šaltinis: Yearbook of Tourism Statistics, Data 2002-2006. World Tourism Organisation, 2008 Edition.

Statistinių duomenų vertinimas parodė, kad:
• vokiečiai, britai, prancūzai ir italai dažniausiai poilsiauja Ispanijos kurortuose;
• Jungtinę Karalystę renkasi beveik visų šalių turistai, išskyrus Rusiją;
• turistai iš Suomijos turistai dažniausiai kelionei renkasi kaimynines šalis – Estiją,
Švediją ir Rusiją;
• turistai iš Rusijos dažniausiai keliauja į kaimyninę Ukrainą, yra pamėgę lankytis
Kinijoje, Graikijoje ir Italijoje;
• Lenkai keliauja į Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir kaimynines šalis.
Toliau atliekama detalesnė analizė, remiantis Euromonitor International duomenimis ir
ekspertiniu vertinimu. Šis skyrius geriausiai iliustruoja rinkų, kuriose yra Lietuvos TIC‘ ai,
tendencijas (turistų kelionės šalis, tikslus, išlaidų pasiskirstymą, įpročius ir turizmo produktų
poreikį) ir potencialą.
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2.3.1.

Vokietijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Vokietijoje gyveno 83 mln. gyventojų. 2006 m. daugiausia vokiečių (84 %) keliavo
laisvalaikio tikslais, verslo tikslais išvyko beveik 14 mln. turistų, iš jų 3 mln. – MICE tikslais.
10 lentelė. Išvykstančiųjų iš Vokietijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
87,9

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
73.916
84

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
13.946

%

16

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
3.110

%

22

Šaltinis: Euromonitor International

Austrija, Italija ir Ispanija – tai šalys, į kurias dažniausiai vyksta vokiečių turistai. Kelionės į šias
šalis sudaro net 42 procentus visų išvykimų. Dažniausiai poilsiauti vokiečiai vyksta poromis
arba su šeima.
11 lentelė. Vokietijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Italija
Austrija
Ispanija
Prancūzija
Turkija
Šveicarija

%

15
15
12
7
5
4

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

18
10
17
25
22

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

30
22
14
8

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

43
53
4
0,1

9
13

Šaltinis: Euromonitor International

Vokietijos išvyk stamojo tu rizmo tendencijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Pagrindinės šalys į kurias vyksta vokiečiai – Ispanija, Italija ir Austrija. Vokiečių į
Ispaniją ir Italiją išvykimų skaičius didėjo dėl dviejų priežasčių – tai dėl sumažėjusių
išvykimų į Turkiją ir dėl pigių avialinijų pasiūlymų.
• Pastaraisiais metais ženkliai augo vokiečių kelionių į Lenkiją ir Azijos šalis, mažėjo – į
Tunisą, Egiptą ir Turkiją.
• Vokiečių kelionių į JAV sumažėjo dėl sustiprintų imigracijos sąlygų.
• Padaugėjo verslo kelionių skaičius dėl pigių skrydžių ir viešbučių, tai sudarė
galimybes keliauti ir smulkiuosius verslininkus.
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Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės vokiečio turisto išlaidos siekia 688 EUR.
• Daugiausiai pinigų vokiečiai išleidžia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms (52 %).
• Mažiausiai išleidžia pramogoms (9 %) ir kelionėms šalies viduje (8 %).
• Daugiausia vokiečiai turistai išleidžia Austrijoje, Ispanijoj ir Italijoje.
Transportas:
• Vokiečiai išsiskiria tuo, kad daugiausia keliauja automobiliais (53 %) ir tik antroje
vietoje oro transportu (43 %).
Prognozuojamos tendencijos:
• Prognozuojama, kad ir toliau augs kelionių skaičius į Italiją ir Ispaniją.
• Dėl sniego trūkumo Alpėse mažės turistų skaičius į Austriją.
Svarbu, kad:
• Vokiečiai turistai vertina turizmo pojūčius ir sąsajas su vietiniais gyventojais. Jiems
ypatingą susižavėjimą kelia betarpiškas bendravimas su vietiniais žmonėmis,
galimybės praleisti laiką natūralioje gamtoje, pajusti tradicijas ir jų autentiškumą.
2.3.2.

Jungtinės Karalystės išvykstamasis turizmas

2006 m. Jungtinėje Karalystėje gyveno 61 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m.,
išvykusiųjų skaičius išaugo 6 procentais. Daugiausia britų (86%) keliavo laisvalaikio tikslais.
Verslo tikslais 2006 m. iš Jungtinės Karalystės išvyko beveik 9 mln. turistų, iš jų 1 mln. – MICE
tikslais (3 kartus mažiau nei vokiečiai).
12 lentelė. Išvykstančiųjų iš Jungtinės Karalystės pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
69,0

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
60.090
86

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
8.926

%

14

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
1.152

%

13

Šaltinis: Euromonitor International

Ispanija ir Prancūzija – tai dvi svarbiausios šalys, į kurias vyksta britų turistai. Kelionės į šias
šalis sudaro 36 procentus visų išvykimų. Dažniausiai poilsiauti britai vyksta grupėmis arba
pavieniai.
13 lentelė. Jungtinės Karalystės išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Ispanija
Prancūzija
Airija

%

20
16
6

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

29
20
17

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas

31
30
16

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio

82
2
7
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Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
JAV
Italija
Graikija

%

6
5
3

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

17
15

Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

8

transportas
Vandens transportas

9

7
7

Šaltinis: Euromonitor International

Ju ngtin ės Karalystės išvykstamojo turizmo tend encijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Pagrindinės šalys į kurias vyksta britai – Ispanija ir Prancūzija.
• 2/3 laisvalaikio kelionių sudaro poilsinės kelionės (atostogos).
• Verslo turizmas išaugo 4,4 procento, laisvalaikio – 3,8 procento.
• Pastaraisiais metais britai kelionėms pradėjo rinktis jiems „netradicines“ šalis – Lenkiją,
Čekiją ar Vengriją.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės brito turisto išlaidos siekia 596 EUR.
• Daugiausiai kelionės metu britai išleidžia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms
(61%), mažiausiai – ekskursijoms (7 %) ir pramogoms (7 %).
• Daugiausia turistai iš Jungtinės Karalystės išleidžia Ispanijoje.
• Beveik pusę visų išvykimų sudaro rezidentų kelionės, kurie išleidžia mažiau, nes
apsistoja pas draugus ar gimines.
• Ne rezidentai, kurie sudaro apie 50 procentų išvykusiųjų skaičiaus, renkasi pigius
avialinijų pasiūlymus, todėl ir pajamų iš jų gaunama mažiau.
Transportas:
• Dažniausiai turistai naudojasi oro transporto paslaugomis (82 %) ir dažniausiai pigiais
avialinijų pasiūlymais.
Prognozuojamos tendencijos
• Prognozuojama, kad ir toliau augs kelionių skaičius į Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.
• Mažės kelionių į JAV ir Prancūziją.
• Laukiama skrydžių skaičiaus augimo.
Svarbu, kad:
• Britai turistai vertina tradicinę virtuvę, apgyvendinimo paslaugų kokybės atitikimą
apibrėžtoms paslaugoms.
• Prioritetą teikia tradicinių paslaugų autentiškumui ir renginiams.
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2.3.3.

Prancūzijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Prancūzijoje gyveno 65 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų
skaičius išaugo nežymiai. Daugiausia prancūzų (79%) keliavo laisvalaikio tikslais. Verslo tikslais
2006 m. iš Prancūzijos išvyko 3,8 mln. turistų, iš jų net 70 procentų, t.y. 2,6 mln. – MICE tikslais
(daugiau nei 2 kartus daugiau nei britai).
14 lentelė. Išvykstančiųjų iš Prancūzijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
17,6

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
13.873
79

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
3.748

%

21

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
2.638

%

70

Šaltinis: Euromonitor International

Prancūzų turistai dažniausiai vyksta į Ispaniją ir Italiją. Kelionės į šias šalis sudaro 31 procentą
visų išvykimų. Prancūzai išsiskiria tuo, kad dažniausiai poilsiauti vyksta su šeima (38 %).
15 lentelė. Prancūzijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Ispanija
Italija
Belgija
Vokietija
JK
JAV

%

17
14
7
7
5
3

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

4
4
11
13
38

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

31
30
12
9

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

71
16
10
3

5
6

Šaltinis: Euromonitor International

Prancūzijos išvykstamojo turizmo tendencijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Prancūzai dažniausiai lankosi kaimyninėse šalyse – Italijoje, Belgijoje ir Vokietijoje.
• Pastebimas išvykstančiųjų į Rytų Europą skaičiaus augimas dėl jų įstojimo į ES ir
atsiradusios pigių skrydžių pasiūlos.
• Verslo kelionių skaičius auga dėl pigių avialinijų pasiūlymų bei besiplečiančių verslo
kontaktų su Vakarų Europos šalimis.
• Europoje vykstantys įvairūs festivaliai bei koncertai itin traukia jaunimą iš Prancūzijos ir
į tokio pobūdžio keliones jie dažniausiai keliauja traukiniais.
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Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės prancūzo turisto išlaidos siekia 1418 EUR.
• Daugiausiai prancūzai išleidžia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms (61%).
• Mažiausiai išleidžia ekskursijoms (6 %) ir pramogoms (5 %).
Transportas:
• Dažniausiai turistai keliauja oro transportu (71%).
• Kelių transportą prancūzai renkasi keliaudami į Italiją, Vokietija bei Ispaniją.
• Beje, pastaraisiais metais pastebimas skrydžių mažėjimas ir didėjantis kelionių skaičius
autotransporto priemonėmis ir traukiniais.
• Vyresnio amžiaus turistai dažniau renkasi oro transportą.
Prognozuojamos tendencijos:
• Prancūzų kelionių skaičiaus augimas į Lenkiją, Vengriją, Rumuniją bei Baltijos šalis. Tai
turėtų įtakoti stiprėjanti reklaminė šalių kampanija ir gerėjantis šalių pasiekiamumas.
2.3.4.

Italijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Italijoje gyveno 59 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų skaičius
išaugo nežymiai. Daugiausia italai (69%) keliavo laisvalaikio tikslais. Verslo tikslais 2006 m. iš
Italijos išvyko beveik 7 mln. turistų, iš jų 1,4 mln. – MICE tikslais.
16 lentelė. Išvykstančiųjų iš Italijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
22,3

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
15.285
69

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
6.996

%

31

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
1.423

%

20

Šaltinis: Euromonitor International

Prancūzija ir Ispanija vis dar yra labiausiai italų lankomos valstybės. Kelionės į šias šalis sudaro
39 procentus visų išvykimų. Pastaruoju metui sparčiai auga kelionių į Jungtinę Karalystę
skaičius.
17 lentelė. Italijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Prancūzija
Ispanija
JK
Austrija
Vokietija
Egiptas

%

28
11
7
5
5
4

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

18
11
12
22
21

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

10
17
5
17

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

49
38
7
6

33
15

Šaltinis: Euromonitor International
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Italijos išvykstamojo turizmo tendencijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Laisvalaikis – pagrindinė italų kelionių priežastis ir dažniausiai jie vyksta aplankyti
giminaičių ir draugų, nes tokios kelionės pigiau kainuoja.
• Pigūs skrydžiai sąlygojo, tai, kad italai savaitgaliais lankė Europos sostines ir menu
garsėjančius miestus.
• Pagrindinės Italijos išvykstamojo turizmo rinkos – Viduržemio valstybės, Šiaurės Afrika
ir Vidurio Rytai.
• Italai domisi musulmoniškomis šalimis, tačiau dėl teroristinių išpuolių grėsmės kelionių
skaičius į šias šalis mažėja.
• Italai renkasi naujas ES šalis (Lenkiją, Bulgariją ir Rumuniją), Moldovą ir kitas
Raudonosios jūros regiono šalis.
• Daugiausia italai lankosi kaimyninėse ir Euro zonos šalyse, tačiau ši tendencija pamažu
keičiasi ir tai duoda galimybę pritraukti italus kitoms Europos šalims bei Tunisui.
• Padaugėjo jaunimo kelionių, kurios, pagal visas amžiaus grupes, tęsiasi ilgiausiai.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės italo turisto išlaidos siekia 534 EUR.
• Daugiausiai italai išleidžia pramogoms (33 %) ir išlaidos didžiausios egzotinėse šalyse.
• Kelionėse mažiausiai išleidžia apsipirkimui (5 %).
Transportas:
• Pastaraisiais metais itin išaugo oro linijomis keliaujančių italų skaičius.
• Autotransportas yra antra pagal populiarumą išvykstančiųjų transporto priemonė ir
dažniausiai autotransportu italai vyksta į Prancūziją, Vokietiją ir Ispaniją.
Prognozuojamos tendencijos:
• Slovėnija naudodama aktyvias marketingo priemones siekia pritraukti italų turistus.
2.3.5.

Ispanijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Ispanijoje gyveno 40 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų skaičius
išaugo nežymiai. Daugiausia ispanų (90%) keliavo laisvalaikio tikslais. Verslo tikslais 2006 m. iš
Italijos išvyko tik 571 tūkst. turistų, iš jų tik 180 tūkst. – MICE tikslais.
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18 lentelė. Išvykstančiųjų iš Ispanijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
5,7

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
5.115
90

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
571

%

10

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
180

%

32

Šaltinis: Euromonitor International

Prancūzija ir Andora yra labiausiai ispanų lankomos valstybės, kurios yra Ispanijos kaimyninės
šalys. Kelionės į šias šalis sudaro 35 procentus visų išvykimų. Ispanai dažniausiai keliauja
poromis.
19 lentelė. Ispanijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Prancūzija
Andora
Italija
Portugalija
JK
Vokietija

%

23
12
8
8
6
5

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

7
18
6
46
18

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

15
18
18
4

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

59
35
4
1

30
4

Šaltinis: Euromonitor International

Ispanijos išvykstamojo turizmo tenden cijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Iš Europos šalių ispanai dažniausiai renkasi Prancūziją, kuri yra pagrindinė
išvykstančiųjų ispanų šalis.
• Pagausėjo naujų pasiūlymų skristi iš Madrido, Barselonos ir Palmos. Būtent tai ir
sąlygojo naujų šalių lankymą.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės ispano turisto išlaidos siekia 703 EUR.
• Daugiausiai ispanai išleidžia pramogoms (30 %), apsipirkimams (18 %) ir maistui (18 %).
Daugiausia italai išleidžia egzotinėse šalyse.
• Mažiausiai išleidžia ekskursijoms (4 %) ir kelionėms šalies viduje (4 %).
• Pinigų ispanai išleidžia vis mažiau, nes trumpėja jų kelionės trukmė.
• Vienišiai keliauja pigiais skrydžiais ir išleidžia kur kas mažiau nei keliaujantys poromis
ar šeimomis.
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Transportas:
• 59 procentai išvykstančiųjų iš Ispanijos naudojasi oro linijų paslaugomis.
• Antroje vietoje pagal populiarumą – autotransportas.
• Pradeda atsigauti ir kelionės į užsienio šalis geležinkeliais.
Prognozuojamos tendencijos:
•
Prognozuojama, kad ispanai rinksis egzotines ir ispanakalbes šalis.
2.3.6.

Suomijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Suomijoje gyveno 5 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų skaičius
išaugo nežymiai. Daugiausia suomių (78%) keliavo laisvalaikio tikslais. Verslo tikslais 2006 m. iš
Suomijos išvyko 1,4 mln. turistų, iš jų tik 280 tūkst. – MICE tikslais.
20 lentelė. Išvykstančiųjų iš Suomijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
6,3

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
4.913
78

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
1.419

%

22

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
280

%

20

Šaltinis: Euromonitor International

Verslo kelionių skaičiaus augimą sąlygojo Suomijos kompanijų plėtra į Rytų Europos valstybes,
Prancūziją, Jungtinę Karalystę, Daniją ir Švediją. Estija ir Švedija yra labiausiai suomių
lankomos valstybės ir kelionės į šias šalis sudaro 22 procentus visų išvykimų.
21 lentelė. Suomijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Estija
Švedija
Ispanija
Rusija
JK
Vokietija

%

13
9
6
4
3
3

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

30
18
7
25
14

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

30
30
15
6

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

61
8
2
29

11
4

Daugiausia suomiai keliauja grupėmis, tačiau individualių kelionių skaičius palaipsniui auga.
Poros dažniausiai keliauja į egzotiškesnes šalis.
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Suomijos išvykstamojo turizmo tend en cijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Estija vis dar yra pagrindinė išvykstamojo turizmo šalis, tačiau Estijoje pragyvenimo
lygis auga, todėl pastebimas išvykimų skaičiaus į Estiją mažėjimas.
• Tiesioginiai skrydžiai į Tailandą ir Rytų Azijos valstybes padidino kelionių į šias šalis
skaičių.
• Suomių verslo kelionės dažnai sutapatinamos su laisvalaikio kelionėmis.
• Naudojasi kelionių operatorių paslaugomis.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės suomio turisto išlaidos siekia 413 EUR.
• Daugiausiai suomiai išleidžia apgyvendinimui ir maitinimui (60 %).
• Naudojantis kelionių paketais išleidžiama daugiausiai pinigų. Suomiai daugiausia
išleidžia poilsiaudami Tailande, Graikijoje ir Ispanijoje.
Transportas:
• Dažniausiai naudojamasi oro linijų paslaugomis.
• Antroje vietoje pagal populiarumą yra kelionės jūra, keliaujant į Estiją ir Švediją.
• Populiarėja ir traukiniai, nes nutiestos naujos linijos sudarė palankesnes sąlygas
susisiekti su Rusija.
Prognozuojamos tendencijos:
• Pietų Azijos šalys bus populiariausios poilsiaujančių Suomijos turistų tarpe.
• Kelionės į Rusiją liks labai priklausomos nuo tarptautinės politikos, o kelionės į JAV
mažės dėl sugriežtėjusių imigracijos taisyklių.
• Užsienio šalių turizmo informacijos centrų veikla Suomijoje yra ganėtinai žemo lygio
ir jų įtaka išvykstamajam turizmui yra visiškai nežymi.
• Didėjančios užsienio turizmo informacijos centrų reklaminės akcijos turės nežymią
įtaką keliautojų pasirinkimui, nes Suomija nėra pelninga turizmo šalis.
2.3.7.

Lenkijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Lenkijoje gyveno 38 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų skaičius
išaugo 8 procentais. Lenkai išsiskiria tuo, kad beveik vienodai keliavo laisvalaikio ir verslo
tikslais. Verslo tikslais 2006 m. iš Lenkijos išvyko 3,2 mln. turistų (2 kartus daugiau nei iš
Suomijos), iš jų tik 844 tūkst. – MICE tikslais (3 kartus daugiau nei iš Suomijos).

40

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

22 lentelė. Išvykstančiųjų iš Lenkijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
7,0

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
3.771
54

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
3.1789

%

46

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
844

%

27

Šaltinis: Euromonitor International

Vokietija, Slovakija ir Čekija yra šalys, kurias labiausiai lankomo lenkai ir kelionės į šias šalis
sudaro 50 procentų visų išvykimų. Daugiausia lenkai keliauja grupėmis.
23 lentelė. Lenkijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias
vyksta
daugiausia
Vokietija
Slovakija
Čekija
Italija
JK
Egiptas

%

27
12
11
9
6
5

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

37
8
20
17
17

Apgyvendinimas
Maistas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

30
20
35
6

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

58
37
4
1

5
4

Šaltinis: Euromonitor International

Len kijos išvykstamojo turizmo tend encijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Išvykstamojo turizmo skaičiaus augimą sąlygojo Lenkijoje padidėjęs pragyvenimo lygis.
• Kadangi daug Lenkijos piliečių gyvena užsienyje, gausėja kelionių į Jungtinę Karalystę ir
Skandinavijos šalis.
• Užsienio šalių reklama internete, televizijoje bei spaudoje tiesiogiai įtakojo lenkų
išvykimų skaičių.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės lenko turisto išlaidos siekia 560 EUR.
• Daugiausiai kelionės metu lenkai išleidžia apsipirkimui (35 %) ir apgyvendinimo
paslaugoms (30 %).
• Daugiausia išleidžia Vokietijoje, nes į šią šalį lenkai keliauja verslo reikalais.
• Mažiausiai lenkai kelionėse išleidžia ekskursijoms.
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Transportas:
• 58 procentai išvykimų tenka skrydžiams lėktuvu. Pigių skrydžių pasiūlymai įtakojo
išvykimų skaičiaus didėjimą.
• 37 procentai kelionių tenka kelių transporto paslaugoms, nes slidinėjimo tikslais lenkai
dažniausiai keliauja į kaimynines šalis.
Prognozuojamos tendencijos:
• Prognozuojama, kad stiprėjanti ekonominė situacija ir paskutinės minutės kelionės
paskatins lenkus dar daugiau keliauti.
• Daugės kelionių skaičius, kai šeimos nariai vyks į kitas šalis aplankyti užsienyje
gyvenančių ir dirbančių giminaičių.
• Augs besinaudojančių oro linijų paslaugomis turistų skaičius.
2.3.8.

Rusijos išvykstamasis turizmas

2006 m. Rusijoje gyveno 142 mln. gyventojų. 2006 m., palyginti su 2005 m., išvykusiųjų skaičius
išaugo 7 procentais. Rusai dažniausiai keliavo laisvalaikio tikslais – 24,8 mln. turistų, verslo
tikslais 2006 m. iš Rusijos išvyko 4,9 mln. turistų, iš jų tik 729 tūkst. – MICE tikslais.
24 lentelė. Išvykstančiųjų iš Rusijos pasiskirstymas pagal kelionės tikslą, 2006 m.
Išvykusiųjų
skaičius,
mln.
29,7

Išvykusiųjų skaičius %
laisvalaikio tikslais,
tūkst.
24.827
84

Išvykusiųjų skaičius
verslo tikslais,
tūkst.
4.891

%

16

Išvykusiųjų skaičius
MICE tikslais,
tūkst.
729

%

15

Šaltinis: Euromonitor International

Daugiausia turistai iš Rusijos vyksta į NVS šalis ir pagrindinė šių šalių lankymo priežastis
išlieka draugų bei giminaičių lankymas. Tos pačios priežastys pritraukia Rusijos turistus į
Baltijos valstybes.
25 lentelė. Rusijos išvykstamojo turizmo rinkos ir išlaidų pasiskirstymas, 2006 m.
Šalys į kurias %
vyksta
daugiausia
Ukraina
27
Gruzija
9
Kinija
8
Kazachstanas 8
Suomija
8
Vokietija
4

Išvykstančiųjų
laisvalaikio
tikslais tipai
Grupės
Pavieniai
Draugai
Poros
Šeima

%

Išlaidų
pasiskirstymas

%

Transporto rūšys

%

24
14
18
20
18

Apgyvendinimas
Maitinimas
Apsipirkimas
Kelionės šalies
viduje
Pramogos
Ekskursijos

38
33
13
4

Oro transportas
Kelių transportas
Geležinkelio
transportas
Vandens transportas

20
35
38
7

6
5

Šaltinis: Euromonitor International
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Rusijos išvyk stamojo tu rizmo tendencijos
Euromonitor International ir ekspertinis vertinimas
Kelionės tikslas:
• Problemos dėl vizos gavimo apsunkina išvykimo iš Rusijos galimybes.
• Pagrindinė kelionių į Baltijos valstybes šalis išlieka Estija.
• Pastebimos savaitgalinio apsipirkimo į šį miestą tendencijos, daugiausia rusų į Taliną
vyksta iš Maskvos ir Sankt Peterburgo.
• Vasarą renkasi Viduržemio jūros regiono valstybes, žiemą – Slovakiją, Šveicariją bei
kitas Europos valstybes.
• Kelionės vasaros metu trunka nuo 10–14 dienų, žiemą jos 3–4 dienomis trumpesnės.
• Gausėja verslo kelionių dėl užsimezgančių verslo ryšių Kinijoje, ES šalyse bei JAV.
• Gausėja keliautojų vykstančių savarankiškai, nes tai yra kur kas pigiau.
Kelionės išlaidos:
• Vidutinės vienos kelionės ruso turisto išlaidos siekia 500 EUR.
• Daugiausia rusai išleidžia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms (net 71 %).
• Mažiausios išlaidos yra NVS šalyse bei buvusio Sovietinio bloko valstybėse, nes
dažniausiai vykstama lankyti giminių ir draugų.
Transportas:
• Daugiausia rusai keliauja traukiniais, tokio transporto tikslinės šalys – NVS bei Baltijos
valstybės.
• Antroje vietoje – kelių transportas.
• Verslo kelionių lėktuvais skaičius išaugo 13 procentų.
Prognozuojamos tendencijos:
• Sparčiai auga apsipirkimo kelionių skaičius.
• Prognozuojama, jog Rusijos turistai vis dažniau rinksis egzotines šalis.
• Prognozuojama, kad vasarą mažės kelionių į Turkiją skaičius ir augs į kitas šalis, nes
rusai ieško prabangesnių paslaugų.
• Prognozuojamas pigių skrydžių pasiūlos į įvairesnes šalis augimas. Jų motyvaciją
dažnai tenkina ryški prabanga išskirtinėse rinkose.

2.3.9.

Užsienio turizmo rinkų analizės apibendrinimas

Atlikus Euromonitor International duomenų apibendrinimą pagal rinkas matyti, kad nors iš
šalių, kuriose Lietuva turi savo TIC‘ us, daugiausia keliaujančios šalys yra Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Rusija ir Italija, Lietuvos apgyvendinimo sektoriaus paslaugomis daugiausia
naudojasi turistai iš Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos. Daugiausia kelionių metu išleidžia prancūzai,
nes jie naudodamiesi teikiamomis turizmo paslaugomis yra rafinuoti ir išskirtinai vertina
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prabangą, tačiau Lietuvoje prancūzai išleidžia 4 kartus mažiau. Tuo tarpu britų turistų vidutinės
išlaidos ir Lietuvoje, ir kitose užsienio valstybėse yra labai panašios.
26 lentelė. Turizmo rinkų palyginimas, 2006 m.
Šalis

Vokietija
JK
Prancūzija
Italija
Ispanija
Suomija
Lenkija
Rusija

Gyventojų
skaičius, mln.

Išvykusiųjų
skaičius, mln.

83
61
65
59
40
5
38
142

87,9
68,9
17,6
22,3
5,7
6,3
7,0
29,7

Apgyvendinta
Lietuvoje,
tūkst.
130
38
22
28
14
37
128
79

Vidutinės
turisto
išlaidos, EUR
688
596
1418
534
703
413
560
500

Vidutinės
turisto išlaidos
Lietuvoje, EUR
425
500
348
501
366
243
240
381

Daugiausiai išvykusiųjų laisvalaikio tikslais sudaro Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir
Rusijos turistai. Šių šalių turistai galėtų būti labiausiai auganti į Lietuvą atvykstanti turistų dalis.
27 lentelė. Turizmo rinkų pagal kelionės tikslus palyginimas, 2006 m.
Šalis
Vokietija
JK
Prancūzija
Italija
Ispanija
Suomija
Lenkija
Rusija

Išvykusiųjų dalis
laisvalaikio tikslais, proc.
84
86
79
69
90
78
54
84

Išvykusiųjų dalis verslo
tikslais, proc.
16
14
21
31
10
22
46
16

iš jų išvykusiųjų dalis
MICE tikslais, proc.
22
13
70
20
32
20
27
18

Be to, orientuojantis į konferencijų turizmo populiarinimą Lietuvoje, svarbūs analizėje yra ir
MICE tikslais. Svarbus rodiklis konferencijų turizmo analizei yra tas, kad net 70 proc.
Prancūzijos verslo turistų sudaro vykstantieji MICE tikslais.
2.3 skyriaus išvados
•

Vokietijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Vokiečių verslo kelionių skaičių įtakoja pigūs skrydžiai ir nebrangūs viešbučiai.
Vokiečiai daugiausia keliauja automobiliais, antroje vietoje – oro transportu.
Dėl sniego trūkumo Alpėse mažės turistų skaičius į Austriją.
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•

Jungtinės Karalystės išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Britai daug keliauja laisvalaikio ir poilsio tikslais.
Pastaruoju metu britai renkasi tokias šalis kaip Lenkija, Čekija ir Vengrija.
Daugiausia turistai keliauja oro transportu ir renkasi pigius avialinijų pasiūlymus.

•

Prancūzijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Vis daugiau prancūzų vyksta į Rytų Europą, tai susiję su naujų šalių įstojimu į ES ir
atsiradusios pigių skrydžių pasiūlos.
Jaunimą traukia Europoje vykstantys įvairūs festivaliai ir koncertai, į tokio
pobūdžio keliones jie dažniausiai keliauja traukiniais.
Prancūzų turistų išlaidos yra didžiausios Europoje.
Laukiams prancūzų kelionių skaičiaus augimas į Lenkiją, Vengriją, Rumuniją bei
Baltijos šalis. Tai įtakos reklaminė šalių kampanija ir pasiekiamumas.

•

Italijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Pigūs skrydžiai sąlygoja italų kelionių savaitgaliais augimą, kurių metu italai lanko
Europos sostines ir menu garsėjančius miestus.
Vis dažniau italai renkasi naujas ES šalis.
Daugėja jaunimo kelionių, kurios, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, tęsiasi
ilgiausiai.
Italai, skirtingai nei britai, vokiečiai ir prancūzai, daugiausia išleidžia pramogoms.

•

Ispanijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Naujų šalių lankymą sąlygoja pasiekiamumas ir skrydžių iš skirtingų Ispanijos
miestų pasirinkimo galimybės (Madridas, Barselona, Palma).
Ispanai, kaip ir italai, daugiausia Europoje išleidžia pramogoms.
Prognozuojama, kad ateityje ispanai rinksis egzotines ir ispanakalbes šalis.

•

Suomijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Kadangi Estijoje pragyvenimo lygis auga, pastebimas suomių išvykimų skaičiaus į
Estiją mažėjimas.
Suomių verslo kelionės dažnai sutapatinamos su laisvalaikio kelionėmis ir jie
naudojasi kelionių operatorių paslaugomis.
Suomių kelionės išlaidos yra vienos mažiausių Europoje, mažesnės netgi už lenkų.
Pietų Azijos šalys ateityje bus populiariausios poilsiaujančių Suomijos turistų tarpe.
Užsienio šalių turizmo informacijos centrų veiklos Suomijoje įtaka išvykstamajam
turizmui yra visiškai nežymi.
Didėjančios užsienio turizmo informacijos centrų reklaminės akcijos turės nežymią
įtaką keliautojų pasirinkimui, nes Suomija nėra pelninga turizmo šalis.
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•

Lenkijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Išvykstamojo turizmo skaičiaus augimą sąlygojo Lenkijoje padidėjęs pragyvenimo
lygis.
Užsienio šalių reklama internete, televizijoje bei spaudoje tiesiogiai įtakoja lenkų
išvykimų skaičių.
Daugiausiai kelionės metu lenkai išleidžia apsipirkimui.
Į kaimynines šalis lenkai dažniausiai keliauja kelių transporto priemonėmis.

•

Rusijos išvykstamojo turizmo apibendrinimas:
Problemos dėl vizos gavimo apsunkina išvykimo iš Rusijos galimybes.
Į Baltijos valstybes daugiausia rusų vyksta iš Maskvos ir Sankt Peterburgo.
Kelionės vasaros metu trunka nuo 10–14 dienų, žiemą jos 3–4 dienomis
trumpesnės.
Mažiausios išlaidos yra NVS šalyse bei buvusio Sovietinio bloko valstybėse, nes
dažniausiai vykstama lankyti giminių ir draugų.
Daugiausia rusai keliauja traukiniais, tokio transporto tikslinės šalys – NVS bei
Baltijos valstybės.
Prognozuojama, jog Rusijos turistai vis dažniau rinksis egzotines šalis ir rusai
ieškos prabangių paslaugų.
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2.4. Lietuvos pasiekiamumo vertinimas
Turistams vienas iš pagrindinių pasiekiamumo rodiklių – atstumas nuo gyvenamosios vietos iki
tikslinės turistinės vietovės. Būtent atstumas, pirmiausia, įtakoja planuojamos kelionės trukmę ir
kainą, todėl dažnai įtakoja pasiekiamumo patrauklumą.
Atstumas yra svarbus dviem aspektais, vertinant kaimyninių šalių ir šalių, kuriose yra Lietuvos
TIC‘ ai, pasiekiamumo patrauklumą. Visų Europos šalių prioritetinės rinkos yra būtent
kaimyninės šalys ir šias tendencijas lemia netolimas atstumas ir galimybė šalį pasiekti
autotransporto priemonėmis ar geležinkeliais.

500

1000

1500

2000

5 pav. Lietuvos pasiekiamumas Europos šalių atžvilgiu (kas 500 km)
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28 lentelė. Atstumų palyginimas
Šalis
Šalys kuriose yra TIC
Lenkija
Suomija
Rusija
Vokietija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė
Italija
Ispanija
Kaimyninės šalys
Baltarusija
Latvija
Estija
Švedija

Atstumas nuo Vilniaus iki šalies sostinės, km
393
610
793
819
1699
1706
1708
2584
170
248
527
678

Kadangi Statistiko departamento atlikto tyrimo rezultatais (žr. 29 lentelę) didžioji dalis
užsieniečių į Lietuvą atvyko lengvuoju automobiliu (42 %) ir lėktuvu (35 %), daugiausiai
dėmesio pasiekiamumo analizėje skiriama minėtų pasiekiamumo aspektų vertinimui.
29 lentelė. Atvykusių turistų kelionių ir nakvynių skaičius pagal tikslą ir transporto rūšį, 2007 m.
Transporto rūšys
Kelionių skaičius, tūkst.
Iš viso
Lengvuoju automobiliu
Maršrutiniu autobusu
Nereguliarių reisų autobusu
Traukiniu
Lėktuvu
Keltu, laivu
Kita

Iš viso

Atostogos11

Verslas

1485,8
625,6
58,8
79,9
111,9
517,2
176,0
51,9

1062,1
493,5
48,9
77,8
92,4
272,5
164,6
41,6

423,6
132,1
9,8
2,2
19,4
244,7
11,4
10,3

Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 2008.

Atsižvelgiant į Užsakavo pageidavimą, papildomai išanalizavome pasiekiamumo galimybes
kitomis transporto rūšimis: geležinkeliu ir jūrų transportu.

11

Atostogoms yra priskiriami laisvalaikio tikslai, draugų ar giminių lankymas, sveikatinimo tikslai, apsipirkimas ir kiti tikslai.
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6 pav. Keleivių pasiskirstymas pagal transporto rūšis
Šaltinis: Lietuvos turizmo statistika 2002- 2006. Valstybinis turizmo departamentas

Palyginus keleivių atvykimo transporto rūšimis pasiskirstymą per paskutinius 5 metus,
išryškėjo tendencija, kad auga srautas atvykstančiųjų į Lietuvą oro ir jūros transportu, tačiau
atvykstančiųjų geležinkelių transportu srautas mažėja.
Pastaraisiais metais Lietuvos pasiekiamumo patrauklumą lėmė narystė Šengeno erdvėje.
Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Slovėnija, Slovakija, Vengrija ir Malta pilnateisėmis
Šengeno narėmis tapo 2007 m. gruodžio 21 d.,
panaikinus vidinių sausumos ir jūrų sienų kontrolę. Oro
sienų kontrolė panaikinta 2008 m. kovo 31 d. Šengeno
erdvės valstybių narių piliečiai gali vykti į kitas valstybes
nares be vizų ir patikrinimo procedūrų prie kitų
valstybių narių sienų. Teisė laisvai keliauti nepriklauso
nuo kelionės tikslų, todėl galima nevaržomai keliauti po
visą Europą darbo ar asmeniniais reikalais. Su savimi
reikia turėti tik galiojantį pasą arba tapatybės kortelę tuo
atveju, jei kurios nors valstybės narės policijos pareigūnai
pasinaudotų teise patikrinti asmens tapatybę. Laisvas
asmenų judėjimas taip pat sudaro palankesnes sąlygas
verslo plėtrai ir tarptautiniam bendradarbiavimui
įvairiose srityse.
7 pav. Šengeno erdvė šiandien12

Internetinė prieiga: http://www.euro.lt/lt/apie-lietuvos-naryste-europos-sajungoje/lietuva-ir-europos-sajunga/sengeno-erdve/
(šviesesne spalva pažymėtos šalys, pasirašiusios sutartį, bet dar netapusiomis pilnateisėmis narėmis)
12
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Kelių transporto infrastruktūra. Lietuvą kerta 2 tarptautiniai koridoriai ir 6 europinės
magistralės:
• E67 (Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha);
• E28 (Berlynas–Gdanskas–Kaliningradas–Marijampolė–Prienai–Vilnius–Minskas);
• E77 (Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas);
• E85 (Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Lyda–Černovcai–Bukareštas–Aleksandropolis);
• E262 (Kaunas–Utena–Daugpilis–Rezekne-–Ostravas);
• E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda).
Susisiekimo automobilių kelių transportu privalumai:
• supaprastinta pasienio kontrolė dėl narystės Šengeno erdvėje (žr. 7 pav.);
• galimybė automobilių keliais susisiekti su daugeliu Europos šalių (žr. 28 lentelę);
• geros kokybės ir nemokami automobilių keliai.
Oro uostai ir aptarnaujamų keleivių skaičius. Lietuvoje veikia keturi valstybės valdomi
tarptautiniai oro uostai, iš jų Vilniaus, Palangos ir Kauno oro uostai yra civiliniai oro uostai,
kuriuose aptarnaujami reguliarūs ir užsakomieji keleiviniai bei krovininiai reisai. Žiūrint į
geografinį oro uostų išsidėstymą ir rinkos pasidalijimą Lietuvoje, Vilniaus oro uostas aptarnauja
diplomatinius, verslo ir turistinius skrydžius. Kauno oro uostui gali priimti orlaivius esant
minimalaus matomumo meteorologinėm sąlygom ir turi ilgiausią be apribojimų veikiantį
kilimo-tūpimo taką Lietuvoje, galintį priimti bet kokio tipo ir masės orlaivius.
Plečiantis Lietuvos ekonominiams ir kultūriniams ryšiams su užsienio valstybėmis, keleivių
skaičių nuolat auga ir tam įtakos turi:
•
aktyvi turizmo plėtra;
•
didėjantis bendrų su užsienio įmonėmis skaičius;
•
besiplečiantys komerciniai ir politiniai kontaktai.
Aptarnaujamų keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose nuolat auga. Keleivių skaičiaus augimas
ypač išryškėjo Lietuvai įstojus į ES. 2004 metais keleivių skaičius siekė 1113 tūkst., palyginti su
2003 metais išaugo 41,2 procento. 2005 – 2006 metais keleivių skaičius toliau augo ir 2005 metais
siekė 1453 tūkst., o 2006 metais 1800,5 tūkst. Pagrindinė tokio žymaus keleivių skaičiaus augimo
priežastis – Lietuvos įstojimas į ES, kas sąlygojo bevizio rėžimo į ES šalis atsiradimą, skrydžių
geografijos plėtrą, skrydžių skaičiaus augimą ir kt.
Palyginus keleivių pasiskirstymą tarp Lietuvos oro uostų, matyti, kad 2006 metais pagrindinę
keleivių dalį aptarnavo Vilniaus oro uostas – net 80 procentų, Palangos oro uostas – 6,2
procento, Kauno oro uostas – 13,8 procento keleivių.
2006 metais daugiausia keleivių atvyko (išvyko) iš (į) Jungtinės Karalystės – 18 procentų,
Vokietijos – 12,1 procento, Danijos – 12,1 procento, Airijos – 7,5 procento, Čekijos 5,4 procento.
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Lyginant Lietuvos ir kaimyninių šalių sostinių oro uostų (Rygos ir Talino) keleivių srautus
nustatyta, kad 2005 metais Vilniaus oro uostas keleivių aptarnavo mažiausiai, palyginti su
Talino oro uostu. Talino oro uostas aptarnavo 9,3 proc. daugiau keleivių nei Vilniaus, o Rygos –
31,7 proc. daugiau. 2006 metai ši tendencija nežymiai pakito, nes Vilniaus oro uostas aptarnavo
mažiausiai keleivių iš lyginamų oro uostų (aptarnavo 6,2 proc. mažiau keleivių nei Talino oro
uostas ir net 61,9 proc. atsiliko nuo Rygos oro uosto, nes Rygos oro uosto keleivių pervežimas
išaugo 32 proc. lyginant su 2005 m. rodikliais). Vilniaus oro uostui svarbūs yra 2007 metų
rodikliai, kai Vilniaus oro uostas keleivių aptarnavimo rodikliais aplenkė Talino oro uostą (kuris
aptarnavo 0,6 proc. mažiau), tačiau Rygos oro uostas žymiai lenkė Vilniaus oro uostą,
aptarnaudamas keleivių daugiau kaip 84 proc.
Tačiau papildomai reiktų atsižvelgti į tendencijas, kad jei Vilnių turistai dažniausiai pasiekia oro
ar autotransporto priemonėmis, tai Talino ir Rygos turistų srautų struktūroje be atvykstančiųjų
oro transportu, didelę dalį sudaro ir atvykstantieji jūrų transportu.
Siekiant įvertinti Lietuvos pasiekiamumo galimybes iš šalių, kuriose Lietuva turi TIC‘ us, buvo
atliktas tyrimas, kuris reikalingas atlikti skrydžių palyginamąją analizę. Tyrimo metu buvo
surinkta išsami internetinėse svetainėse13 pateikiama informacija apie skrydžių skaičių (žr. 8
pav.). Tyrimo metu gauti rezultatai leido palyginti atvykimo iš Europos miestų į Vilnių, į Taliną,
į Rygą ir į Varšuvą galimybes. Reiktų atkreipti dėmesį, kad analizėje lyginamos atvykimo
galimybės tik iš tų Europos miestų, kurių šalyse Lietuva turi turizmo atstovybes.
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Iš Varšuvos
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Iš Londono
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0

Į Varšuvą

8 pav. Skrydžių dispersija pagal sostinių oro uostus (skrydžių skaičius per savaitę)

13

www.greitai.lt ir www.tiesiai.lt
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Tyrimas parodė, kad iš Helsinkio oro uosto į Vilnių organizuojama mažiausiai (lyginamų šalių
atžvilgiu) skrydžių – 26 skrydžiai per savaitę, iš Berlyno – 5 skrydžiai. Į Vilnių ir į Varšuvą yra
daugiausia skrydžių iš Maskvos (atitinkamai 19 ir 20).
Analizuoti ir palyginti skrydžių kainas yra ganėtinai sudėtinga, todėl skrydžių kainų analizei
buvo pasirinktas vienas bendras kriterijus – kelionė planuojama po mėnesio. Skrydžių skaičius
per savaitę į šalį ir skrydžio kaina (Lt), lyginama remiantis aukščiau minėtų internetinių
svetainių duomenimis. Atkreiptinas dėmesys, kad skrydžių kainas įtakojančios laikinosios
akcijos ar nuolaidos, šioje analizėje nėra vertinamos.
Kaip ir minėta papildomai buvo vertinamas skrydžių skaičius ne tik į Vilnių, bet ir į Lietuvą.
Analizuoti duomenys apie skrydžius į Lietuvą iš šalių, kuriose yra Lietuvos TIC‘ ai, buvo
palyginti su skrydžių skaičiumi iš minėtų šalių į kaimyninę Latviją ir Estiją (9 pav.). Dėl
Lenkijos oro uostų gausaus skaičiaus analizė šiuo pjūviu nėra atliekama.
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9 pav. Skrydžių dispersija pagal šalių oro uostus (skrydžių skaičius per savaitę)

Analizuojant skrydžių skaičių šalies mastu, gauti rezultatai yra analogiški aukščiau minėtiems
rezultatams (žr. 8 pav.).
Teigiami aspektai:
• skrydžių skaičius iš Rusijos į Lietuvą yra didžiausias;
• didžiausias ir skrydžių skaičius iš kaimyninės Lenkijos į Lietuvą.
Neigiami aspektai:
• skrydžių skaičius per savaitę iš Vokietijos į Latviją dvigubai didesnis nei skrydžių į
Lietuvą skaičius;
• skrydžių skaičius iš Suomijos į Lietuvą yra mažiausiais, t.y. į Latviją skrydžių skaičius
yra du kartus didesnis, o į Estiją – keturis kartus;
• iš Jungtinės Karalystės į Latviją skrydžių yra du kartus daugiau nei į Lietuvą.
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Skrydžių kainų palyginimas atliktas internetinėse svetainėse pasirenkant keliones į (iš) miestą
(miesto), kai kelionė planuojama po mėnesio.
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10 pav. Skrydžių kainų palyginimas, Lt

Skrydžių kainų palyginimas rodo, kad skrydžių kainos iš (į) Vilniaus (Vilnių) labiausiai yra
panašios į (iš) Rygą (Rygos) skrydžių kainas. Lietuvoje pakankamai dažnai yra laikomasi
nuostatos, kad skrydžių kainos į (iš) Rygą (Rygos) yra ženkliai mažesnės nei į (iš) Vilnių
(Vilniaus). Tačiau akivaizdu, kad tokią situaciją lemia oro uostų akcijos ir rinkodaros
priemonės, nes mūsų atlikto tyrimo rodikliai minėtos nuostatos nepatvirtino.
Geležinkelių transportas. Dabartinis bendras geležinkelių tinklo linijų ilgis yra 1775,3 km: iš jų
1520 mm pločio vėžės – 1753,5 km, 1435 mm pločio vėžės – 21,8 km. 1520 mm pločio vėžės
geležinkeliai tęsiasi į Baltijos valstybes bei NVS šalis, 1435 mm pločio vėžės geležinkeliai jungia
Lietuvą su Lenkija, o per Lenkiją – ir su kitomis Vakarų ir Vidurio Europos valstybėmis.
Lietuvos geografinė padėtis lėmė, kad mūsų šalį kerta du visos Europos transporto koridoriai: I
Šiaurės-Pietų krypties koridorius Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva ir jo atšaka IA ŠiauliaiKaliningradas-Gdanskas; IX Rytų-Vakarų krypties koridoriaus atšakos IXB Kijevas-MinskasVilnius-Kaunas-Klaipėda ir IXD Kaunas-Kaliningradas. Šie koridoriai buvo patvirtinti Europos
transporto konferencijose Kretoje ir Helsinkyje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, jie tapo visos
Europos transporto tinklo dalimi.
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11 pav. Lietuvos geležinkelių koridorių žemėlapis
Šaltinis: AB“ Lietuvos geležinkeliai“ duomenys

Lietuvos geležinkelių infrastruktūros techninis lygis neatitinka europinio, todėl geležinkelių
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra yra esminė sėkmingo darbo Europos geležinkelių
sistemoje sąlyga. Prioritetas teikiamas geležinkelių infrastruktūros renovacijai ir
modernizavimui tarptautiniuose transporto koridoriuose. Pagrindinis dėmesys plėtojant
geležinkelių infrastruktūrą skiriamas Lietuvos geležinkelių techninei sąveikai su Europos
geležinkeliais užtikrinti, šiuolaikiniams saugos ir aplinkosaugos reikalavimams įgyvendinti,
geležinkelio kelių apkrovai ir traukinių važiavimo greičiui didinti, kombinuotiems vežimams
skatinti.
Pasiekiamumui geležinkelių transportu įvertinti buvo išanalizuotas reisų skaičius iš (į)
kaimyninių šalių miestus, į kuriuos atvyksta (išvykstantiems turistams).
29 lentelė. Kelionių (į Lietuvą) geležinkeliais skaičius
Rusija
Maskva
Sočis
Kelionių
skaičius
per parą

2

1

Lenkija
Varšuva
1

Latvija
Baltarusija
Daugpilis Minskas Brestas
1

2

1

Odesa
1

Ukraina
Simferopolis
1

Šaltinis: www.litrail.lt, 2008m. spalio 1 d.
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Analizė parodė, kad keleiviai ir turistai į Lietuvą gali atvykti:
•
iš Europos šalių tik per Varšuvą ir tik vienu reisu per dieną;
•
iš Rusijos – trimis reisais per dieną;
•
iš Ukrainos – dviem reisais per dieną;
•
iš kaimyninės Baltarusijos – trimis reisais per dieną.
Šie skaičiai rodo, kad Lietuvos pasiekiamumas geležinkeliais ir labai ribotas.
Statistikos departamento duomenimis, keleivių skaičius geležinkeliais sparčiai mažėja, nors ir
geležinkelių transportas vis dar išlieka patraukli susisiekimo priemonė su NVS šalimis.
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12 pav. Keleivių skaičius geležinkeliais
Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 2008.

Lietuvos pasiekiamumas geležinkeliais yra ribotas kelionių skaičiumi ir šalių pasirinkimo
galimybėmis. Šiandieninės Lietuvos pasiekiamumo galimybės iš ES šalių, turizmo požiūriu,
neabejotinai yra nepakankamos ir menkina Lietuvos turistinės kaip šalies įvaizdį, atsižvelgiant į
tai, kad Europoje turistų srautai geležinkelių transportu nuolat auga ir šią transporto priemonę
dažnai renkasi jaunimas, keliaudamas iš šalies į šalį.
Jūrų transportas. 2007 metais Klaipėdos uoste aptarnauti 285.216 keleiviai ir tai yra beveik 20 %
daugiau negu 2006 metais. Didžiausias keleivių srautas sulaukiamas rugpjūčio mėnesį. Iš viso
kruizinių laivų atplaukimų 2007 metų sezono metu užregistruota 65, t.y. 17 daugiau negu 2006
metais. 2007 metais į Klaipėdos uostą kruiziniai laivai atplaukė 65 kartus (35,4 % daugiau negu
2006 metais), jais apsilankė didžiausias kruizinių keleivių srautas per visą Nepriklausomo
Klaipėdos uosto istoriją – 36.866 turistai (pokytis +47,4 %). 2008 m. lapkričio mėn. duomenimis į
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Klaipėdos uosta atvyko tik 49 laivai ir jų praleistas laikas žymiai sutrumpėjo. Uosto rinkliavų
suma (2,2 mln. Lt) iš kruizinių laivų 2007 metais, lyginant su 2006 m., išaugo nežymiai.
30 lentelė. Kelionių (į Lietuvą) skaičius
Kelionės maršrutas
Klaipėda – Kylis (Vokietija) – Klaipėda
Klaipėda – Zasnicas/Mukranas (Vokietija) Klaipėda
Klaipėda – Karlshamnas (Švedija) - Klaipėda
Klaipėda – Kopenhaga – Fredericija (Danija)-Klaipėda
Klaipėda – Aabenraa – Aarhus (Danija) - Klaipėda

Išvykimų skaičius per savaitę
6
2
7
2/3
2/3

Šaltini : www.lisco.lt 2008, spalio 1 d.

Lietuvos pasiekiamumą iš Švedijos, Vokietijos ir Danijos pagerina kelionių jūrų transportu
galimybės.
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13 pav. Keleivių skaičius laivais
Šaltinis : www.lisco.lt, 2008 m. spalio 1 d.

Pastaraisiais metais keleivių, atvykstančių laivais skaičius auga, todėl Baltijos jūros regiono
šalims Lietuva gali būti patrauklesnė dėl pasiekiamumo alternatyvų pasirinkimo galimybių.
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2.4 skyriaus išvados
Šalies, kaip turistinės vietovės pasirinkimą, įtakoja pasiekiamumo galimybės ir pasiekiamumo
patrauklumas: narystė ES ir Šengeno erdvėje, atstumas, galimybės atvykti automobilių ir
geležinkelių transportu, skrydžių skaičius ir kainų konkurencingumas.
Pastaraisiais metais vyrauja tendencijos, kad didžioji dalis užsieniečių į Lietuvą atvyksta
lengvaisiais automobiliais ir lėktuvais. Jei atvykstančiųjų į Lietuvą oro ir jūros transportu
srautas auga, tai atvykstančiųjų geležinkeliais srautas mažėja.
Plečiantis Lietuvos ekonominiams ir kultūriniams ryšiams su užsienio valstybėmis, keleivių
skaičių nuolat auga ir tam įtakos turi: aktyvi turizmo plėtra, didėjantis užsienio įmonių skaičius,
besiplečiantys komerciniai ir politiniai kontaktai.
Tyrimo metu buvo analizuotas skrydžių į Lietuvą iš šalių, kuriose yra Lietuvos TIC‘ ai, skaičius
ir jie buvo palyginti su Latvijos ir Estijos. Vertinant Lietuvos pasiekiamumo oro transportu
konkurencingumą, nustatyta, kad didžiausias skrydžių skaičius į Lietuvą yra iš Rusijos ir
kaimyninės Lenkijos, tačiau į Lietuvą skrydžių skaičius yra ženkliai mažesnis iš Vokietijos,
Suomijos ir Jungtinės Karalystės, palyginti nei į Latviją ar Estiją.
Skrydžių kainų palyginimas parodė, kad skrydžių kainos iš (į) Vilniaus (Vilnių) labiausiai yra
panašios skrydžių kainas į (iš) Rygą (Rygos). Lietuvoje vyrauja nuostata, kad skrydžių kainos į
(iš) Rygą (Rygos) yra ženkliai mažesnės nei į (iš) Vilnių (Vilniaus). Tačiau akivaizdu, kad tokią
situaciją lemia tik oro uostų akcijos ir rinkodaros priemonės, nes mūsų atlikto tyrimo rodikliai
minėtos nuostatos nepatvirtino. Lietuvos oro uostai, siekdami būti konkurencingais, turėtų
atsižvelgti į Euromonitor International pateikiamas tendencijas, kad britų, prancūzų, vokiečių ir
italų kelionių skaičiaus augimą įtakoja pigių skrydžių atsiradimas ir oro bendrovių akcijos.
Keleivių skaičius geležinkeliais pastaraisiais sparčiai mažėja. Tačiau svarbu tai, kad geležinkelių
transportas NVS šalims vis dar išlieka patraukli susisiekimo priemonė su Lietuva. Lietuvos
pasiekiamumas geležinkeliais šiai dienai yra pakankamai ribotas ir susisiekimo galimybės su ES
šalimis, turizmo požiūriu, neabejotinai menkina Lietuvos kaip turimo šalies įvaizdį. Svarbu
atkreipti dėmesį į tai, kad Europoje turistų srautai geležinkelių transportu nuolat auga ir šią
transporto priemonę dažnai renkasi keliaujantis jaunimas.
Klaipėdos uoste aptarnautų keleivių skaičius auga ir Lietuvos pasiekiamumą iš Švedijos,
Vokietijos ir Danijos pagerina kelionių jūrų transportu galimybės.
Lietuvos pasiekiamumo konkurencingumą silpnina tai, kad Lietuvos sostinę turistai dažniausiai
pasiekia oro ar autotransporto priemonėmis, tuo tarpu Estijos ir Latvijos sostines – oro ir jūros
transportu.
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2.5. Lietuvos žinomumo vertinimas
Lietuvoje iki šiol yra atliktas tik vienas tyrimas, susijęs su Lietuvos žinomumo vertinimu, tai
2006 metais Lietuvos turizmo fondo užsakymu TNS Gallup įvykdytas projektas „Lietuvos
turizmo ir verslo prekės ženklo sukūrimas“. Šio projekto tikslas – išanalizuoti Lietuvos įvaizdį
bei apsilankymo joje patrauklumą įtakojančius faktorius, pateikti rekomendacijas Lietuvos
prekės ženklo pozicionavimo kryptims bei įvardinti rekomenduojamas kryptis išreiškiančias
esmines prekės ženklo savybes ir atributus.
Šis projektas analizuojamas Lietuvos žinomumo vertinimo aspektu. Lietuvos žinomumui
vertinti iš išanalizuotų septynių grupių yra pasirinkta tik užsienio turistų (esančių Vilniuje
poilsio tikslais) respondentų grupė, geriausiai iliustruojanti Lietuvos žinomumo vertinimą.
Būtina įvertinti kad apklausiami buvo užsienio turistai esantys Lietuvoje poilsio tikslais, iš vis
buvo apklausta 1094 respondentai.
Minėto tyrimo rezultatai, identifikuojant Lietuvos įvaizdį, buvo vertinami reputacijos indeksu,
kur skalė keičiasi nuo 0 iki 100, ir 0 – yra žema reputacija, 50 – yra vidutinė, o 100 yra aukšta
reputacija.
Įdomus ir glaudžiai susijęs su analizės objektu yra Lietuvos kaip šalies poilsiui vertinimas (14
pav.). Aukšta reputacija Lietuvos įvaizdį įvertino turistai iš Rusijos ir Latvijos, tuo tarpu turistai
iš Suomijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir Ispanijos, Lietuvą vertino kaip vidutinės
reputacijos įvaizdžio šalį, o Prancūzijoje Lietuva buvo vertinama kaip žemos reputacijos šalis.

14 pav. Lietuvos kaip šalies poilsiui reputacijos vertinimas
Šaltinis: TNS Gallup, „Lietuvos turizmo ir verslo prekės ženklo sukūrimas“
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Turistams, esantiems Lietuvoje verslo tikslais, Lietuva buvo patrauklesnė ne verslui, bet poilsiui.
Didžiausia problema verslo turistai laikė mokesčių sistemą ir tik vidutiniu privalumu vertino
sparčiai augančią ekonomiką.
Berlyno gyventojų vertinimas. Papildomai TNS Gallup tyrime buvo analizuojamas atskirų
miestų gyventojų vertinimas. Berlyno gyventojų vertinimas parodė, kokia Berlyno gyventojų
nuomone yra žema Lietuvos reputacija tarp žmonių niekada nebuvusių mūsų šalyje. Nustatytas
reputacijos indeksas 28, yra žemiausias visų tirtų grupių. O tai, kaip skirtingai buvo vertinami
su reputacija susiję veiksniai, leido daryti prielaidą, kad sistemiško Lietuvos įvaizdžio užsienio
šalyse kūrimas iki tol buvo nepakankamai aktyvus ir efektyvus. Berlyno gyventojams trūko
informacijos apie mūsų šalį, trūko informacijos apie organizuojamus renginius, pramogas
įvairaus amžiaus žmonėms ir tai darė neigiamą įtaką Lietuvos reputacijai. Tuo tarpu teigiamą
įtaką Lietuvai darė tik lankytinų vietų gausa, tačiau trūkstant informacijos apie tai, Lietuvos
įvaizdis buvo stiprinamas nepakankamai.
Lietuvos žinomumas britų vertinimu. Išskirtinai Lietuvos žinomumas buvo vertinamas britų
spaudoje, kur Lietuva neliko nepastebėta Britanijos apžvalgininkų. Jau 2007 metais Lietuva
buvo minima „The Sunday Times“ straipsnio kontekste. Atlikus brošiūrų bei internetinių
svetainių analizę ir pateikus statistinius duomenis Lietuva užėmė 22 vietą šimtuke pagal
siūlomas vasaros atostogų vietas. Tęstinis kitų metų tos pačios tematikos straipsnis bei statistika
nudžiugino labiau, nes jame Lietuva buvo įvertinta kur kas geriau. 2008 metais Lietuva
Britanijos apžvalgininkų vertinimu pasiekė 9-ąją vietą. Abu straipsniai akcentavo Lietuvos
paplūdimių privalumus. 2007 metais minima Palanga pabrėžiant pigių atostogų galimybę. Dar
svarbesnis buvo kitų metų straipsnis, kuriame buvo pristatoma Kuršių Nerija bei unikalios
gamtos privalumai joje. Nepaisant aukšto įvertinimo svarbu pastebėti, jog tyrimas buvo
atliekamas analizuojant internetinius puslapius bei brošiūras, todėl negali būti vertinamas kaip
išskirtinai patikimas, tačiau straipsnio poveikis skaitantiems potencialiems keliautojams
nenuginčijamas.
Lietuvos Kuršių Neriją tema britų žiniasklaidoje buvo atnaujinta 2008 m. pasirodžiusiame „The
Guardian“ numeryje, kur buvo paskelbtas geriausių Europos paplūdimių 10 – ukas, turėjęs
nudžiuginti daugelį Lietuvos turizmo sektoriaus atstovų, nes lyginant visus Europos
paplūdimius, Kuršių Nerijos paplūdimys tvirtai užėmė antrąją poziciją, nusileisdamas tik Ibizos
paplūdimiui „Cala d‘en Serra“.
Dabartinis Lietuvos žinomumas turizmo specialistų vertinimu. Atliekant šią studiją taip pat
buvo atliktas kokybinis turizmo ekspertų tyrimas, šalyse, kuriose veikia užsienio TIC‘ ai. Tyrimo
tikslas – sužinoti formuojamas (-asi) Lietuvos įvaizdis užsienio šalyse.
Turizmo specialistai, dirbantys užsienio TIC‘ uose, perteikė šalies, kurioje dirba, Lietuvos
įvaizdžio apibūdinimą.

59

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

Lietuva vertinama kaip:
A. Baltijos regiono valstybė, neišskiriant jos identiteto
„…į Lietuvą Vokietijoje žiūrima kaip į viena Baltijos krašto dalį. Tai yra pagrįsta tuo, kad dėl
istorinių santykių yra gilios ir teigiamos susigiminiavimo šaknys...”
„... Rusijoje politikai formuoja neigiamą Lietuvos įvaizdį, tačiau lyginant su Latvija ir Estija reiktų
pabrėžti, jog čia esminių problemų nėra, o ir privačiame lygyje pati šalis priimama gana
pozityviai...“
„...daugiausia prancūzai yra girdėję apie Baltijos šalis bendrai (Pays Baltes) ir kai kurie iš jų yra
įsitikinę, kad tai viena šalis susidedanti iš trijų regionų...”
B. Teigiamas valstybės sostinės vertinimas
„…Lietuva – visų pirma Vilniaus perspektyvoje. Tai sentimento, nostalgijos miestas, kuriame gimė
ir gyveno daugelio lenkų giminaičiai (neretai ir tebegyvena), miestas greitai „modernėjantis“,
kuriame gražiai atstatyti (ar dar atstatomi) architektūros ir kultūros paminklai...”
„… Vilnių išgarsino mylimos prancūzų aktorės Marie Trintignant mirtis...”
C. Teigiamas kitų vietovių vertinimas, pagrindiniai atvykstančių turistų tikslai ar motyvai
„…pagrindiniai turistų kelionės motyvai į Lietuvą: Kuršių Nerija (kopos ypač mėgstamos vyresnio
mažiaus turistų); Trakų pilis (šio objekto vaizdas mirga beveik visuose pagrindiniuose kelionių
agentūrų puslapiuose); Vilniaus senamiestis; Kryžių kalnas...”
„…Lietuva dažnai tampa piligriminių kelionių tikslu (lankomiausi šių kelionių objektai – Aušros
vartai, Dievo Gailestingumo paveikslas, Rasų kapinės ir Vilniaus bažnyčios) ...”
D. Teigiamas turizmo paslaugų vertinimas. Dažniausiai buvo akcentuojamos mažesnės
paslaugų kainos, gera jų kokybė ir gausus kultūrinis paveldas.
„... čia be gausybės paminklų yra modernūs viešbučiai, jaukios kavinės ir restoranai...“
“... malonu, kai sugrįžę iš Lietuvos, su padėka ir džiaugsmu užeina pasidalinti kelionės įspūdžiais.
Lietuva jiems pasirodo svetinga, patraukli, turtinga savo istorija, kultūriniu paveldu, tradicijomis.
Iki šiol organizuoti žurnalistų turai pelnė tik pozityvius straipsnius apie Lietuvą, o spaudos
nuomonė šalyje yra labai vertinama. Būtent ji formuoja ir tautos nuomonę apie šalį ...“
„... prancūzus vis labiau traukia gamtinis turizmas ir tai, kad šalis kol kas yra pigesne nei
Prancūzija (ypač patogu šeimoms ir vidutines pajamas gaunantiems žmonėms). Prancūzai vertina
tai, kad Lietuva dar nėra labai populiari turistine šalis ...“
„... dauguma vokiečių nieko nežino apie Lietuvą, bet pabuvę Lietuvoje galvoja apie ją geriau, nei
patys lietuviai ...“
E. Neigiamas žinomumo vertinimas
„... Lietuva Prancūzijoje dar nėra gerai žinoma, deja, tenka įrodinėti ir tai, kad Lietuva ES narė yra
nuo 2004 m....”
„... per paskutinius penkerius metus Lietuvos įvaizdis Ispanijoje pasikeitė į teigiamą pusę. Džiugu,
kad kaskart vis daugiau ispanų jau žino kur randasi Lietuva...“
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„... Vokietijoje dominuoja „Baltijos“ įvaizdis (vok. Baltikum) – 3 BV kaip savotiškas „šiaurės
Beneliuksas. Bendro pobūdžio turistinės informacijos apie Lietuvą Vokietijoje pakanka – trūksta
kryptingo įvaizdžio kūrimo, specializuotų leidinių, pristatančių Lietuvą atskirais segmentais
(dviračiai, kempingai, šeimos turizmas, piligrimų maršrutai, krepšinio atostogos, atostogos
seneliams ir anūkams (Grybų šventė) ir pan.)...“

2.5 skyriaus išvados
Didėja Lietuvos, kaip Baltijos regiono šalies, žinomumas, tačiau valstybė neturinti išskirtinų
bruožų gali tapti neįdomi išrankiam turistui. Marketingo veikloje būtina daugiau dėmesio skirti
turizmo produktams ir stiprinti Lietuvos išskirtinumą pabrėžiančius turistinius produktus,
adaptuojant juos pagal turistų poreikius. Lietuva privalo išsiskirti ne tik kaip šalis turtinga
ežerais ir upėmis, tačiau ir kaip kraštas turintis svarią istoriją Europos žemyne, ar šalis garsi
įvairių kultūrų sugyvenimu ir pan.
Vokietijos rinkoje šalies kaip Baltijos regiono įvaizdį ypač stiprina Baltijos šalių vykdoma veikla.
Esant galimybei reikia rasti būdų pabrėžti Lietuvos išskirtinumą stiprinant marketingo veiklas
adaptuotas Vokietijos rinkai, kaip pvz.: Taravos Anikė, Kryžių kalnas, T.Mano namelis, šakotis „Baumkuchen‘as“ ir pan.
Vilniaus, kaip šalies sostinės, indėlis Lietuvos įvaizdžiui suteikia papildomą pridėtinę vertę,
todėl privalo būti akcentuojamas įvairiuose turistiniuose produktuose (pvz.: miestų lankymas,
angl. city breaks, ir pan.) ir marketingo akcijose.
Šalies patrauklumas ir žinomumas turi būti kuriamas apjungiant išteklius ir paslaugas, jas
kompleksiškai orientuojant potencialiems turizmo rinkos vartotojams. Todėl būtina pabrėžti
Lietuvos pajūrio privalumus, tarptautinius kultūrinius renginius ir festivalius, išskirti ir stiprinti
sąsajas su užsienio šalių turistams svarbiomis asmenybėmis, architektūra ir pan. Tai ženkliai
prisidėtų prie Lietuvos išskirtinumo ir žinomumo stiprinimo.
Objektyviam žinomumo vertinimui valstybinės institucijos turi inicijuoti reguliarius tyrimus,
kurių pagrindu būtų galima spręsti apie Lietuvos įvaizdžio ir žinomumo pokyčius turizmo
rinkose. Tokie tyrimai leistų identifikuoti turizmo sektoriaus problemas ir rizikas, stiprinti
Lietuvos turizmo marketingą ir formuoti teigiamą ir patrauklų šalies įvaizdį.
TIC‘ ų užsienyje darbuotojai turėtų dalyvauti atliekant analogiškus tyrimus, kurių rezultatai
jiems būtų ypatingai naudingi ir leistų identifikuoti turizmo vartotojų poreikius, rinkos
tendencijas ir atsižvelgiant į tai TIC‘ ai turėtų formuoti rinkoms specifinius Lietuvos turizmo
produktus.

61

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

2.6.

Lietuvos turizmo paslaugų konkurencingumas

Paprastai įvertinti paslaugų konkurencingumą yra labai sudėtinga. Statistikos Komisija (angl.
Statistical Commision)14 turizmo įtakos analizei, vertinimui ir palyginimui rekomenduoja turizmo
produktų klasifikacijos sistemą, kuria remiantis galima atlikti turizmo produktų analizę
tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu.
Statistikos Komisija (angl. Statistical Commision)15 „Turizmo produktą“ apibrėžia kaip kompleksą
skirtingų aspektų (lankomų vietų charakteristikos, transporto rūšių, apgyvendinimo rūšių,
specifinių vietovės veiklų ir pan.) supančių specifinius interesus tokius kaip gamtinės kelionės,
gyvenimas sodybose, istorinių ir kultūrinių vietų lankymas, specifinių miestų lankymas,
specifinių sporto šakų propagavimas, paplūdimiai ir pan. Tokia „turizmo produkto“ sąvoka
neturi sąsajų su ekonominės srities statistikoje naudojama „produkto“ sąvoka, bet nežiūrint to
yra naudojama profesionalų turizmo versle parduodant specifinius kelionių paketus ar siūlant
lankyti vietoves.
Tarptautiniame lygmenyje yra priimta kalbėti apie specifines „turizmo produktų“ rūšis, tokias
kaip kulinarinis turizmas, ekoturizmas, miestų turizmas, saulės ir smėlio turizmas,
agroturizmas, sveikatos turizmas, žiemos turizmas. Minėti „produktai“ nėra formaliai
charakterizuoti, todėl iki šiol nėra tarptautinių rekomendacijų klasifikuojamoms rūšims
apibrėžti. Tačiau šios klasifikacijos vis labiau reikalauja ir kaip marketingo priemonę ją naudoja
turizmo tarpininkai, ir organizatoriai. Juolab kad ir Nacionalinėje turizmo plėtros 2007-2013
metų programoje16 jau yra vertinami Lietuvoje kuriami turizmo produktai – laisvalaikio,
aktyvaus poilsio, kultūrinio, sveikatingumo, dalykinio (konferencijų), ekologinio turizmo
produktai.
Tarptautiniu mastu lygintinos turizmo veiklos yra grupuojamos į 10 pagrindinių grupių, kurios
taip pat atitinka ISIC standartą17.
31 lentelė. Turizmą charakterizuojančių vartojamųjų produktų ir turizmą charakterizuojančių
veiklų (turizmo pramonės šakų) sąrašas
Produktai
Turistų apgyvendinimo paslaugos
Gėrimų ir maitinimo padavimo paslaugos
Geležinkelių transporto paslaugos keleiviams
Kelių transporto paslaugos keleiviams
Vandens transporto paslaugos keleiviams
Oro transporto paslaugo keleiviams
Transporto priemonių nuomos paslaugos
Kelionių agentūrų ir kitos rezervavimo

Veiklos
Turistų apgyvendinimas
Gėrimų ir maitinimo padavimo paslaugos
Geležinkelių transportas keleiviams vežti
Kelių transportas keleiviams vežti
Vandens transportas keleiviams vežti
Oro transportas keleiviams vežti
Transporto priemonių nuoma
Kelionių agentūras ar kitos rezervavimo paslaugų

Statistical Commission. International Recommendations for Tourism Statistics, 2008
t.p.
16 Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2013 metų programa
17 ISIC standartas
14
15
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Produktai
paslaugos
Kultūrinės paslaugos
Sporto ir rekreacijos paslaugos
Išskirtinai šalį charakterizuojančios turistinės
prekės
Išskirtinai šalį charakterizuojančios turistinės
paslaugos

Veiklos
veiklos
Kultūrinės veiklos
Sportinės ir rekreacijos veiklos
Mažmeninė prekyba šalį išskirtinai
charakterizuojančiomis turistinėmis prekėmis
Išskirtinai šalį charakterizuojančios turistinės veiklos

Šaltinis: International Recommendations for Tourism Statistics, 2008

Kiekviena iš apibrėžtų grupių yra glaudžiai susijusi su turistų išlaidomis ir gali būti
analizuojama, tačiau šias grupes remiantis minėtais pasiūlymais rekomenduojama naudoti
vykdant palyginamąją turizmo produktų analizę.
Lietuvoje turizmo paslaugas galima vertinti atvykusiųjų turistų kelionių išlaidų pasiskirstymu
pagal išlaidų rūšis (15 pav.), kur didžiausią dalį išlaidų sudaro maistas ir gėrimai (19 proc.), ir
apgyvendinimas (17 proc.) bei kelionės išlaidos 10 proc. Visos minėtos išlaidos jau sudaro
daugiau kaip pusę atvykusiųjų turistų kelionių išlaidų. Įdomu paminėti kad pirkiniai sudaro
net 18 proc.
Išlaidos prieš
Kitos išlaidos

kelionę

10%

11%

Pirkiniai

Apgyvendinimas

18%

17%

Laisvalaikis ir
kultūra
6%
Maistas, gėrimai
Transportas

29%

9%

15 pav. Atvykusių turistų kelionių išlaidos pagal išlaidų rūšis 2007 m.18
Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas

Atlikta analizė pagal atvykstančiųjų turistų išlaidas parodė, kad Lietuvoje populiariausios,
daugiausiai lėšų generuojančios paslaugos yra už apgyvendinimą, maitinimą ir kelionę, tačiau
išskirti besiformuojančių ir siūlomų turizmo produktų Lietuvos rinkoje remiantis šiais
rodikliais nėra įmanoma.

18

Išlaidos prieš kelionę sudaro išlaidos paslaugų paketui, vizoms ir kitoms išlaidoms (koncertų, renginių bilietams)
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Kadangi didžiausią turistų išlaidų dalį sudaro apgyvendinimo paslaugos, siekiant įvertinti šių
paslaugų konkurencingumą, buvo atliktas viešbučių nakvynės kainų palyginimas, kai
lyginamos tos pačios kategorijos viešbučių kainos (32 lentelė).
Analizei buvo atrinkta po penkis tos pačios klasės viešbučius ir išvedamas jų paslaugų kainų
vidurkis. Pateikiamos sostinėse esančių dviviečių kambarių kainos ir jos užsakomos sezono
metu. Apgyvendinimo paslaugų kainų vertinimas parodė, kad Lietuvos 2*, 4* ir 5* viešbučių
kainos yra didesnės nei kaimyninėse šalyse, ir tik 3* viešbučio apgyvendinimo paslaugų kaina
yra artima Latvijoje siūlomų paslaugų kainoms.
32 lentelė. Viešbučių kainų palyginimas, Lt
Vilnius
Ryga
Talinas

2*
161
107
145

3*
204
207
157

4*
304
282
245

5*
572
396
464

Lietuvos apgyvendinimo paslaugos nėra konkurencingos ir yra didesnės už kaimyninėse šalyse
siūlomų analogiškų paslaugų kainas, todėl kuriant turizmo produktus ir vykdant marketingo
priemones, būtina atsižvelgti į turizmo paslaugų konkurencingumą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad remiantis ilgus metus rinktais Valstybinio turizmo
departamento duomenimis apie užsienio turistų išlaidų struktūrą, įvertinti kurios iš paslaugų
yra konkurencingos nėra galimybių, nes minėti duomenys nurodo, kad didžiausią užsienio
turistų išlaidų dalį sudaro – kiti pirkiniai ir kitos išlaidos. Tokios išlaidos yra neinformatyvios,
todėl tolesnėje analizėje nėra vertinamos.
Kitas rodiklis, iliustruojantis atvykusiųjų turistų naudojimąsi turizmo paslaugomis ir
produktais, yra turistų perkamoji galia, t.y. vidutinės vienos kelionės išlaidos arba vidutinės
kelionės išlaidos per dieną.
33 lentelė. Atvykusių turistų nakvynių skaičius ir išlaidos pagal gyvenamąją šalį 2007 m.
Šalis

Vokietija
Rusija
Suomija
Lenkija
Ispanija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Italija

Nakvynių
skaičius,
tūkst.
992,2
1555,0
113,9
773,2
81,3
720,4
118,9
283,1

Vidutinis
nakvynių
skaičius
5,5
6,9
2,6
4,9
5,1
8,1
4,5
6,8

Išlaidos
mln. Lt
262,9
295,0
37,2
131,6
20,2
154,0
31,6
72,2

Vidutinės vienos
kelionės išlaidos,
Lt
1467,9
1314,9
838,4
828,5
1264,0
1727,1
1200,0
1730,9

Vidutinės vienos
kelionės išlaidos
per dieną, Lt
265,0
189,7
236,7
170,2
249,1
213,7
265,5
255,1

Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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33 lentelėje matyti, kad mažiausios vienos kelionės išlaidos yra turistų atvykstančių iš Suomijos
ir Lenkijos, todėl turizmo produktus orientuojant šioms rinkoms reikia įdėmiai įvertinti ko
tikisi atvykstantieji turistai ir ar jie turi pakankamai galimybių išleisti numatytas lėšas, o gal būt
tiesiog jų perkamoji galia ir interesai yra orientuoti į kitokius produktus. Svarbu pastebėti ir
kitą rodiklį, kad iš Rusijos atvykstančiųjų turistų vienos kelionės išlaidos yra didelės, tačiau
vienos dienos išlaidų kainą yra viena mažiausių. Tokį išlaidų santykį įtakoja ilgesnės trukmės
kelionės, todėl siūlant poilsio galimybes Lietuvoje ir adaptuojant turizmo produktus Rusijos
rinkai tai būtina įvertinti.
2.6 skyriaus išvados
Lietuvoje turizmo paslaugas galima vertinti atvykusiųjų turistų kelionių išlaidų pasiskirstymu
pagal išlaidų rūšis. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžiausią dalį išlaidų
sudaro maistas ir gėrimai bei apgyvendinimas. Tačiau šiais duomenimis išskirti Lietuvos
rinkoje turistams siūlomų turizmo produktų nėra galimybių.
Remiantis ilgus metus Valstybinio turizmo departamento rinktais duomenimis apie užsienio
turistų išlaidų struktūrą, įvertinti kurios iš paslaugų yra konkurencingos nėra galimybių, nes
minėti duomenys rodo, kad didžiausią užsienio turistų išlaidų dalį sudaro – kiti pirkiniai ir
kitos išlaidos.
Kadangi, remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžiausią turistų išlaidų dalį sudaro
apgyvendinimo paslaugos, siekiant įvertinti šių paslaugų konkurencingumą, buvo atliktas
nakvynės kainų palyginimas viešbučiuose. Apgyvendinimo paslaugų kainų vertinimas parodė,
kad Lietuvos 2*, 4* ir 5* viešbučių kainos yra didesnės nei kaimyninėse šalyse, ir tik 3* viešbučio
apgyvendinimo paslaugų kaina yra artima Latvijoje siūlomų paslaugų kainoms.
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2.7. Lietuvos turizmo produktų konkurencingumas
2.7.1. Bendri turistų poreikiai ir kelionės motyvai
Suomijos turizmo specialistas dr. Teemu Moilanen turizmo produktą apibrėžė sekančiai:
turizmo produktas yra vartotojo patirtimi pagrįstas subjektyvus vertinimas, kurio vertė yra
sukuriama vartotojui dalyvaujant gamybos procese ir naudojant paslaugas, kurias siūlo
pardavėjas. Analogiškus turizmo produktų apibrėžimus savo moksliniuose darbuose naudoja ir
kiti mokslininkai (Chris Cooper, John Fletcher bei kiti).
Pasaulyje turistai savo kelionių metu ieško naujos patirties, o ne tiesiog turizmo produkto. Ypač
tai pasakytina apie Europos turistus, kurie įvertins viską, ką Lietuva gali pasiūlyti.
„Eksperimentinis turizmas (turizmas per patirtį)“ yra grindžiamas įspūdžiais tikslinėje šalyje
(angl. destinations). Tikslinės šalys, kurios patenkins lankytojų poreikius bus rinkos nugalėtojos
(pavyzdžiui, nustatomas pagrindinis kelionės tikslas, kai vartotojas kelionės metu pageidauja
pamatyti laukinius gyvūnus. Šiuo atveju tai visiškai nereiškia, jog siekis yra pamatyti gyvūnus
zoologijos sode. Atvirkščiai, tai reiškia, jog vartotojas nori pamatyti gyvūnus natūralioje
aplinkoje, kur vartotojas pats gali pajusti laukinę gamtą ir natūralią erdvę, kurioje gyvūnai
gyvena).
Pavyzdžiui, vienam žmogui gali patikti prabangios atostogos, apsistojus Karibuose 5
žvaigždučių viešbutyje, kai tuo tarpu kitam patiks kelionė pėsčiomis Slovėnijos Alpėse, nes jam
reikia nuotykių bei aktyvaus poilsio natūralioje gamtoje, kur būtų tik minimali turizmo
infrastruktūra, autentiška tradicinė kultūra. Kai jaučiamas laisvės pojūtis ar erdvės galimybės,
kurios kartais turistams yra svarbesnės nei paslaugų kokybė. Tai yra radikalūs eksperimentinio
turizmo spektro pavyzdžiai, parodantys skirtumą tarp skirtingų pasirinkimų.
Vartotojų poreikių suvokimas. Pirma marketingo taisyklė – suprasti turizmo produkto
vartotoją. Tuo tikslu identifikavome, kokie yra potencialių ir į Lietuvą atvykstančių turistų,
poreikiai bei šiame skyriuje analizuojame galimus ir patrauklius Lietuvos turizmo produktus,
kuriuos galima pritaikyti skirtingiems rinkos segmentams.
Akivaizdu, jog būtina efektyviai nukreipti tikslines priemones į potencialias rinkas bei perduoti
reikalingą ir įtikinamą informaciją, arba suprasti koks yra Lietuvos potencialas lyginant su
konkurentais. Lietuva nebejotinai turės naudos suprasdama segmentų ir vartotojų motyvaciją
visose užsienio rinkose, tačiau ypatingai svarbus yra ir kitas kriterijus, kad stiprinant šalies
žinomumą būtina pabrėžti ir jos išskirtinumą, siūlant produktus adaptuotus konkrečiai rinkai.
Plėtojant marketingą ir didinant šalies turistinį potencialą, rekomenduojame atlikti rinkų analizę
užsienio šalyse, kurios suteiktų Lietuvai didelį potencialą, siekiant kuo tiksliau charakterizuoti
Lietuvos rinkos potencialą ir vartotojo motyvaciją. Pavyzdžiui, vokiečių pagrindinė kelionės
motyvacija yra pažinti nepaliestą gamtą bei kultūrą. Kuo Lietuvos siūlomi tokio tipo produktai
yra panašūs į Latvijos, šiaurės Vokietijos, pietų Švedijos rinkos segmento (vartotojo) akimis?
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Rinkos vartotojo kelionės motyvai. Didžiausias išvykstamojo turistų skaičius priklauso Vakarų
Europos valstybėms: Jungtinei Karalystei, Vokietijai, Nyderlandams ir Prancūzijai (žr. 7 ir 8
lenteles). Be to, išvykstamojo turizmo skaičius sparčiai auga Rusijoje. Turistai vis dažniau ieško
ramios aplinkos, su tikslu pakeisti įprastą, kasdienę ir įtemptą aplinką. Šiaurės Europos turistai
renkasi keliones kur turizmo produktą sudaro pigūs paplūdimiai ir saulė, todėl vargu ar jie
rinksis šiaurines šalis iš Baltijos šalių regiono. Turistinis regionas kuriame yra Lietuva,
nelaikomas šiltu ar pilnu pramogų, todėl Lietuva tokiuose produktuose nėra konkurencinga su
pietų Ispanija ar Turkija. Vakarų Europos gyventojų tarpe yra didelis skaičius natūralios gamtos
mylėtojų, mėgstančių veiklas lauke bei senųjų kultūrų ieškotojų. Jų poreikius galėtų tenkinti
Šiaurės, Vidurio ir Pietų Europos valstybės.
Vakarų Europos gyventojų pagrindiniai kelionės motyvai yra:
• pabėgimas nuo kasdienybės: siekiant bent trumpam pabėgti nuo įtampą keliančios rutinos
(vokiečių, britų turistai);
• autentiškumas: siekiant sužinoti šalies autentišką kultūrą ir nepaliestą gamtą, o ne
sukurtą ar netikrą aplinką (vokiečiai, britai, rusai, lenkai, prancūzai, danai, olandai,
italai);
• patirtis/saviraiška: siekiant dalyvauti veikloje, įgyjant naujos patirties, kuri grįžus leistų
pajusti pilnatvę. Tai galėtų būti atostogos skirtos tapyti, kitos kultūros pažinimas ir,
jokiu būdu, ne ilsėjimasis paplūdimyje niekuo neužsiimant (vokiečiai, suomiai, italai,
ispanai, );
• emocinis krūvis: siekiant pagerinti tarpusavio bendravimo santykius, kurių atnaujinimui
nebuvo laiko darbo vietoje ar namuose dėl įtampos bei kasdienės rutinos, tai SPA,
konferencijos, nuotykiai, vandens parkai, apsipirkimas, naktinis gyvenimas,
šeimyniniai renginiai ir kt. (britai, lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, ispanai,
prancūzai).
Pavyzdžiui, siekdamas suprasti “eksperimentinio” turizmo tendencijas, Velso (Anglijoje)
turizmas orientuojamas vartotojams, kurie vertina individualų turizmą per asmeninę patirtį. Be
abejo, tokie keliautojai turi turėti atitinkamas pajamas, kad galėtų aplankyti Velsą (kuo didesniu
atstumu gyvena lankytojas, tuo daugiau pajamų jam reikia, kad galėtų atvykti, pvz. iš
Australijos ar JAV). Tai įrodo faktą, jog demografinis analizės kriterijus taip pat yra svarbus,
tačiau jis neparodo pilno turizmo produktų rinkoje potencialo.
Rinkos produktai. Ekspertiniu vertinimu, iki šiol Lietuva labiau priskiriama prie natūralios
gamtos ir pramogų, nei prie prabangos ieškotojų tikslinės rinkos. Natūrali gamta bei autentiška
kultūra tampa vis retesniu dalyku šiandieniniame pasaulyje. Tikslinės turizmo rinkos, siūlančios
turizmo produktus būtent tokiems pojūčius, visada gali užimti pirmaujančias pozicijas. Lietuva
gali pasiūlyti turistams tokio tipo produktus, tiesiog jie turi būti sukomplektuoti taip, kad juos
galima būtų parduoti užsienio turistams per užsienio ar vietos kelionių operatorius.
Nemažiau svarbus faktas yra tas, kad viešoji turizmo infrastruktūra Lietuvoje taip pat sparčiai
kuriasi – daugėja dviračių takų, vandens turizmo trasų, stiprėja paslaugų sektorius – gausėja
viešbučių, motelių, pramogų parkų ir pan. Verslas turizmo sektoriuje taip pat pradeda plėtoti
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veiklas – kuriami SPA kompleksai, konferencijų centrai ir pan. Kuriasi galimybės lankyti
miestus kaip turistines vietoves, turiningai praleisti savaitgalius, keliauti pėsčiomis, dviračiais,
baidarėmis bei automobiliais ir tokiu būdu pažinti šalį.
Tačiau kad turizmas būtų sėkmingas, atvykęs turistas privalo pateisinti savo lūkesčius, o kad jis
grįžtų dar kartą, neretai būtina, kad paslaugos ir ištekliai netgi viršytų turisto lūkesčius. Tik
tokiu būdu galima sėkmingai kurti šalies įvaizdį ir plėtoti turizmą.
Remiantis minėtomis nuostatomis apibūdinome labiausiai patrauklius Lietuvos turizmo
produktus (34 lentelė) ir priskyrėme juos potencialiems vartotojams. Pavyzdžiui, siekiant
patenkinti turistų iš Vokietijos susidomėjimą tradicine kultūra, yra svarbu jiems suteikti
galimybę bendrauti su vietiniais gyventojais ir parodyti tikrąją, gyvą istoriją bei autentiškas
ekspozicijas turinčius muziejus. Vokiečiams turistams neverta siūlyti dirbtinai sukurtų
kultūrinių renginių ar šou, netradicinių pramogų ar kičo dirbinių. Jų kelionės įspūdžiai
priklauso nuo galimybės pabendrauti su „gyvais“ žmonėmis, o ne tik su turizmo srityje
dirbančiu personalu (gidais ir pan.). Jiems autentiškumas, bendraujant su vietiniais žmonėmis,
yra labai svarbus kriterijus.
34 lentelė. Potencialių turizmo rūšių ir produktų apibūdinimas
Turizmo rūšys
Pažintinis
kultūrinis
turizmas

Aktyvaus ir
pasyvaus poilsio
turizmas

Turizmo rinkos vartotojų apibūdinimas
Šią turizmo rūšį sudaro kultūrinio paveldo, piligriminių objektų maršrutų ir
miestų lankymo (kai pagrindinis tikslas yra kultūros objektai ir renginiai)
turistiniai produktai.
Pagrindinis šios vartotojų grupės motyvas – kultūros pažinimas. Šalies lankytojai,
kuriems yra svarbi šalies kultūra, dažnai savo kelionės motyvus sieja su lankomos
šalies istorija, ieško kultūrinių vertybių įprasminančių šalies istoriją ir
iliustruojančių šalies kultūrą.
Miestų lankytojai, kurių pagrindinis tikslas – kultūra, keliauja dėl dviejų
priežasčių, tai – miesto kultūros pajautimo ir specifinių, tam miestui būdingų,
renginių (tokių kaip vakaras operoje ar tradicinis renginys, pvz.: dainų šventė ir
pan.). Dažnai šalies kultūra yra siejama ir su religija, todėl šalies lankymas
religiniais ar piligriminiais tikslais taip pat yra priskiriamas šiai turizmo rinkos
vartotojų grupei.
Jį sudaro dviračių, vandens, keliavimo pėsčiomis, golfo, poilsio paplūdimyje,
žvejybos ir medžioklės turistiniai produktai.
Šių turizmo produktų vartotojai yra pakankamai aktyvūs, todėl trumpalaikių
vizitų metu jie dalyvauja specialių įgūdžių ir pasirengimo nereikalaujančiose
pramogose (vaikščiojimas, irklavimas baidarėmis, važinėjimas dviračiais ir pan.), o
ilgų atostogų metu jie gali atvykti dėl galimybės pažinti šalį naudojant jiems
patrauklias aktyvas poilsio priemones, pvz. dviračius. Pasyvaus poilsio turizmo
rūšims yra priskiriamos žvejyba, medžioklė, poilsis paplūdimyje ir, žinoma,
golfas. Šios poilsio grupės vartotojai dažnai skirtingai priklausomai nuo jų
galimybių, pasyviems, ramybės ir poilsio ieškantiems turistams žvejojimas yra
pasyvi poilsio forma, tuo tarpu irstymasis ežeru gali būti aktyvi, įgūdžių
reikalaujanti veikla. Kita vertus, raftingo mėgėjai atvykę į Lietuvą vasaros sezono
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Turizmo rūšys

Ekoturizmas

Sveikatinimo
turizmas

Pramogų
turizmas

MICE
(konferencijų)
turizmas

Turizmo rinkos vartotojų apibūdinimas
metu gali būti labai nuviliami, o žiemos metu, esant pavasariniams potvyniams, jų
lūkesčiai gali būti viršyti.
Jį sudaro – natūralios gamtos, paukščių stebėjimo ir kaimo turizmo produktai.
Tokie žmonės yra tipiniai didelių miestų gyventojai, kurie ieško kuo natūralesnės,
paprastesnės ir ne taip perpildytos vietos. Jie siekia pabėgti nuo kasdienybės,
šurmulio ir greičio. Jiems yra reikšminga yra natūrali gamta grynas oras ir erdvė.
Tokiems turistams Lietuva privalo būti žinoma, kaip kraštas turtingas ežerais ir
upėmis bei kvepiančiais pušynais.
Lietuvos privalumas, kad yra ant pagrindinio paukščių migracijos kelio ir
galimybės stebėti paukščius iki šiol yra minimaliai naudojamas turizmo sektoriuje,
tuo tarpu galimybė prisiliesti prie laukinės gamtos, žieduojant paukščius ar vien
stebint juos tuoktuvių periode gali sukurti nepakartojamą įspūdį turistams. Šiam
produktui nepakartojamą patrauklumą prideda ir galimybė nakvoti kaimo
turizmo sodybose, jaučiant vietinius papročius, galimybė bendrauti su vietiniais
žmonėmis ir jausti didžiausią Lietuvos privalumą – vietinių gyventojų
svetingumą.
Jį sudaro – gydomasis turizmas ir Spa.
Sveikatinimo turizmas Lietuvoje turėtų būti skiriamas dviejų kategorijų turistams,
ieškantiems medicininės pagalbos ir ieškantiems Spa paslaugų. Spa paslaugos
Lietuvoje pradedamos kurti naudojant natūralius gamtinius išteklius (mineralinį
vandenį, purvą ir pan.) bei suteikiant konkurencingas ir kokybiškas paslaugas,
kurios yra patrauklios įvairių poreikių turistams.
Jį sudaro – miestų lankymas dėl apsipirkimo, miestų lankymas dėl naktinio
gyvenimo, nuotykinis ir ekstremalus, turizmas, vandens pramogų parkai, šventės
(vestuvės, naujieji metai, kalėdos), sportiniai renginiai.
Pramogų turizmo vartotojams kelionių motyvas yra pramogos: galimybė
dalyvauti masiniuose renginiuose – krepšinio ar futbolo varžybose, lankytis
pramogų ir vandens parkuose, turėti galimybę nardyti, skristi su parasparniais ir
pan.
Miesto lankytojų, kurių pagrindinis tikslas – pramogos/naktinis gyvenimas, grupei
dažniausiai priskiriamas jaunimas, motyvuojamas jaunimo kultūros bei naktinio
gyvenimo pasiūlymais. Labiausiai šiuo aspektu populiarūs kaimyninių šalių
miestai – Ryga arba Talinas, kur britų ir airių turistų grupelės vyksta dėl pigių ir
puikių savaitgalių, siekiant praleisti laiką tarp panašios motyvacijos ir panašaus
amžiaus žmonių. Tačiau Vilnius neturėtų siekti būti dar viena panašiai vertinama
Baltijos sostine.
Miestų lankytojų, kurių pagrindinis tikslas – apsipirkimas, vartotojų grupė gali
atvykti apsipirkti dėl geresnės prekių kokybės arba dėl mažesnių kainų nei
gyvenamojoje vietovėje.
Kitų vartotojų grupių pagrindinis motyvas jau apibrėžtas kelionės tikslu, t.y.
MICE, medžioklė, žvejyba, gydymas, Spa ir pan.
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2.7.2.

Potencialios Lietuvos turizmo produktų rinkos

Pažintinis kultūrinis turizmas plačiąja istorine ir kultūrine
prasme yra patrauklus bet kuriai rinkai, tačiau Vokietijos ir
Lenkijos rinkoms šis aspektas yra ypač svarbus dėl istorinių
ryšių su Lietuva. Lenkijos turistams patrauklus yra ir
piligriminis turizmas. Kita vertus piligriminiai produktai yra
įdomūs Italijos ir Ispanijos rinkai. Lietuvai, siekiant pritraukti
turistų srautus, reiktų išnaudoti istorines sąsajas su Ukraina ir
Baltarusija, daugiau dėmesio skiriant šių turizmo rinkų
vartotojų poreikių identifikavimui ir marketingo priemonėms.

Vokietija
Danija

8

JK

6

Estija

Lenkija

4
Belgija

Rusija
2

Š vedija

0

S uomija

Nyderlandai

Ispanija

Latvija

Prancūzija
Ukraina

Italija
Baltarusija

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio turizmas turėtų būti tikslingai siūlomas potencialioms turizmo
rinkoms. Dviračių turizmas turėtų būti populiarinamas dvejomis kryptimis – kaip susisiekimo
priemonė (turistams iš Lenkijos ir Latvijos) ir kaip laisvalaikio
praleidimo ir sveikos gyvensenos forma (turistams iš
Vokietija
15
Danija
JK
Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų). Tuo tarpu
Estija
Lenkija
10
vandens turizmo produktai ypatingai patrauklūs Vokietijos,
Belgija
Rusija
Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Švedijos, Belgijos ir Danijos
5
turistams. Tarptautinio vandens turizmo produktai galėtų būti
Š vedija
0
S uomija
kuriami su Lenkija ir Latvija. Golfas Lietuvoje turi ne mažą
Nyderlandai
Ispanija
potencialą turistams iš Suomijos ir Švedijos. Tuo tarpu,
keliavimas pėsčiomis darosi vis populiaresnis ekonomiškai
Latvija
Prancūzija
Ukraina
Italija
stipriose šalyse, tokiose kaip Vokietija, Jungtinė Karalystė,
Baltarusija
Nyderlandai, Švedija, Belgija ir Danija. Vasarą triukšmingi,
tačiau šaltos jūros Lietuvos paplūdimiai gali būti patrauklūs
Rusijos ir Baltarusijos turistams. Žvejybos turistiniai produktai galėtų būti patrauklūs Švedijos,
Rusijos, Lenkijos ir Ukrainos turistams, medžioklė – Vokietijos, Rusijos, Italijos, Ukrainos
turistams.
Ekoturizmas
šiuolaikinėje
visuomenėje
dažniausiai
traktuojamas kaip žaliasis turizmas ir yra glaudžiai susijęs su
gamta bei jos ištekliais. Todėl gamtos natūralumo kelionės
motyvai idealiai atitinka vokiečių, britų, suomių, ispanų, italų,
baltarusių, latvių, olandų, švedų, belgų, danų turistų
lūkesčius. Ekoturizmo porūšis – paukščių stebėjimas vis
labiau populiarėja Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje, todėl
galėtų būti kuriamas ir Lietuvoje. Ekoturizmo paslaugas
papildo kaimo turizmo paslaugos, kurios būtų itin patrauklios
britų turistams, tačiau vien dėl nakvynės kaimo turizmo
sodyboje europiečiai nelinkę važiuoti į kažkurią šalį.

Vokietija
Danija

8

JK

6

Estija

Lenkija

4
Belgija

Rusija
2

Š vedija

0

S uomija

Nyderlandai

Ispanija

Latvija

Prancūzija
Ukraina

Italija
Baltarusija
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Lietuvos sveikatinimo / Spa turizmas dar tik pradeda
dalyvauti Europos Spa turizmo rinkoje. Gydomasis
turizmas galėtų būti patrauklus vokiečiams, rusams,
prancūzams
ir
švedams.
Spa
paslaugų
konkurencingumas priimtinas vokiečiams, rusams,
prancūzams, dėl artumo ir žinomo Spa paslaugos yra
patrauklios baltarusiams, latviams ir estams.
Pramogų turizmas yra viena patraukliausių turizmo
rūšių atvykstantiesiems turistams, jei jis pristatomas kaip
produkto dalis: miestų lankymas (apsipirkimas) bus
patrauklus lenkų, rusų, suomių, baltarusių, latvių
turistams; miestų lankymas (naktinis gyvenimas) –
visuomet sulauks Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos
jaunų ir vidutinio amžiaus turistų dėmesio. Vandens
pramogų parkai išliks patrauklūs turistams iš
kaimyninių šalių Rusijos, Lenkijos ir Latvijos.
Šeimyninių ir kalendorinių švenčių (pavyzdžiui, Naujieji
metai) rengimas gali būti populiarūs Jungtinės
Karalystės ir Rusijos turistų tarpe. Sportiniai renginiai
patraukliausi būtų Jungtinės Karalystės, Rusijos ir
Ispanijos (pavyzdžiui, krepšinis) turistams.
Konferencijų turizmas Lietuvos rinkoje dar tik pradeda
populiarėti, tačiau siekiant šį produktą konkurencingu,
pirmiausia būtina įrengti didelį konferencijų ir kongresų
centrą bei įkurti nacionalinį konferencijų biurą, atsakingą
už informacijos apie konferencijų galimybes kaupimą ir
teikimą. Ši turizmo rūšis būtų patraukli konferencijų
organizatoriams iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės,
Nyderlandų, Suomijos, Lenkijos ir Prancūzijos. Taip pat
ši turizmo rūšis yra patraukli olandams ir kaimyninės
Latvijos turistams.

V okietija
Danija

5

JK

4

Estija

Lenkija

3
Belgija

2

Rusija

1
Š vedija

0

S uomija

Nyderlandai

Ispanija

Latvija

Prancūzija

Ukraina

Italija
Baltarusija

Vokietija
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8
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Lenkija

6
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4

Rusija

2
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Nyderlandai
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Latvija

Pranc ūzija

Ukraina

Italija
Baltarusija

Vokietija
Danija

3

JK

2.5
Estija

Lenkija

2
1.5

Belgija

Rusija

1
0.5

Švedija

0

S uomija
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Ispanija

Latvija

Pranc ūzija
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Italija
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2.7 skyriaus išvados
Viešoji turizmo infrastruktūra Lietuvoje sparčiai kuriasi – daugėja dviračių takų, vandens
turizmo trasų, stiprėja apgyvendinimo paslaugų sektorius – gausėja skirtingos kokybės ir kainų
viešbučių bei motelių. Verslas turizmo sektoriuje taip pat pradeda plėtoti konkurencingas
veiklas – kuriami Spa kompleksai, konferencijų centrai, vandens pramogų parkai ir pan.
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Atsiranda vis naujų galimybių lankyti miestus kaip turistines vietoves, turiningai praleisti
savaitgalius ir dalyvauti renginiuose.
Lietuva turi neišnaudotą potencialą – kultūrinio, aktyvaus poilsio, ekoturizmo, sveikatinimo/
Spa, pramogų ir konferencijų turizmo produktus. Šios turizmo rūšys ir produktai yra ypatingai
patrauklūs atvykstantiesiems turistams, todėl tikslinga kuo greičiau pradėti formuoti turizmo
produktus formuojant Lietuvos įvaizdį ir vykdant marketingą užsienio rinkose.
Labiausiai patrauklus iš Lietuvos turizmo produktų yra kultūrinis turizmas, kadangi Lietuva
turi istorinius – kultūrinius ryšius su kaimyninėmis šalimis (Lenkija, Rusija, Baltarusija, Ukraina,
Vokietija, Švedija ir kitomis šalimis). Ekoturizmas ir Spa / sveikatinimo turizmas galėtų išskirti
mūsų šalį iš kaimyninių šalių, o šių produktų konkurencingumas ir populiarinimas sudarytų
sąlygas pritraukti didesnius atvykstamojo turizmo srautus. Lietuva siekdama sustiprinant šalies
žinomumą turi pabrėžti ir savo išskirtinumą, siūlant produktus adaptuotus konkrečiai rinkai.
Produktų analizė parodė, kad didžiausią potencialą Lietuvos turizmo produktams turi 4
turizmo rinkos – Vokietija, Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Rusija.
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2.8.

Lietuvos atvykstamojo turizmo prioritetinių rinkų identifikavimas

Siekiant suskirstyti atvykstamojo turizmo rinkas pagal svarbą, vertinome keletą atvykstamajam
turizmui svarbių kriterijų:
• Lietuvoje gautų pajamų iš turizmo dydis pagal šalis;
• Lietuvos turizmo produktų patrauklumas pagal šalis;
• Lietuvos pasiekiamumas pagal šalis;
• Užsienio šalies išvykstamojo turizmo potencialas;
• Lietuvos žinomumas (tik rinkose kur nėra užsienio TIC‘ o).
Lietuvoje gautų pajamų iš turizmo pagal šalis dydis buvo skaičiuojamas remiantis Statistikos
departamento pateikiamais duomenimis apie apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų
skaičių ir Statistikos departamento atliktos atvykstamojo turizmo apklausos rezultatais.
Lietuvos turizmo produktų patrauklumas buvo įvertintas Euromonitor International
duomenimis, atskirų šalių išvykstamojo turizmo ataskaitomis ir ekspertiniu vertinimu.
Lietuvos pasiekiamumas buvo vertinamas atsižvelgiant į tiesioginių skrydžių pagal šalis skaičių
į Lietuvą, pasiekiamumą geležinkeliais, atstumą nuo vertinamos šalies iki Lietuvos, t.y.
pasiekiamumo patrauklumas autotransporto priemonėmis.
Užsienio šalies išvykstamojo turizmo potencialas buvo vertinamas remiantis Eurostat,
Euromonitor International, Europos kelionių komisijos, Pasaulio turizmo organizacijos
pateikiamais esamais duomenimis ir prognozėmis.
Žinomumas buvo vertinamas remiantis vienintelio Lietuvoje iki šiol atlikto tyrimo, kurį atliko
TNS Gallup, duomenimis apie Lietuvos kaip šalies poilsiui reputacijos vertinimą. Žinomumo
kriterijus čia išskirtinai nebuvo vertinamas ir laikytas turizmo produkto patrauklumo sudėtine
dalimi, kadangi tyrimas buvo atliktas 2006 m., o kai kurios Lietuvos turizmo atstovybės buvo tik
pradėję veiklą dėl Lietuvos žinomumo sklaidos arba buvo įsteigtos 2007 m. Todėl, manytume,
kad jų veikla stipriai įtakojo Lietuvos kaip šalies poilsiui reputacijos koeficiento pasikeitimą,
juolab, kad ir į Lietuvą atvykstančių turistų srautai ir šio skaičiaus augimas jau šiai dienai vieni
didžiausi yra iš šalių, kuriose yra Lietuvos TIC.
Vertinant turizmo rinkas, kuriose yra Lietuvos turizmo atstovybės, išskyrėme 4 pagrindinius
rodiklius: pajamų dydį, produktų patrauklumą, pasiekiamumą ir rinkos potencialą. Kiekvienas
iš minėtų rodiklių vertinamas atitinkamu svorio koeficientu: pajamų dydžio maksimalus
koeficientas – 2, produktų patrauklumo – 4, pasiekiamumo –2 ir turistų rinkos potencialo – 2.
Bendra visų koeficientų suma lygi 10.
Vertinant turizmo rinkas, kuriose nėra Lietuvos turizmo atstovybių, papildomai išskiriamas
žinomumo koeficientas, todėl kiekvienas rodiklių vertinamas atitinkamu svorio koeficientu:
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pajamų dydžio maksimalus koeficientas – 3 ir papildomai Lietuvos žinomumas šalyje – 1,
produktų patrauklumo – 3, pasiekiamumo – 2, turistų rinkos potencialo – 1. Bendra visų
koeficientų suma lygi 10.
Remiantis Statistikos departamento pateikiamais duomenimis buvo apskaičiuotos pajamos iš
turizmo pagal šalis. Šios pajamos buvo įvertintos balais pagal pajamų dydį, kai:
•
10 balų skiriama, kai pajamos iš turizmo siekia 130 mln. (ir daugiau) litų;
•
9 balai, kai pajamos siekia nuo 111 iki 129 mln. litų;
•
8 balai, kai pajamos siekia nuo 91 iki 110 mln. litų;
•
7 balai, kai pajamos siekia nuo 71 iki 90 mln. litų;
•
6 balai, kai pajamos siekia nuo 51 iki 70 mln. litų;
•
5 balai, kai pajamos siekia nuo 41 iki 50 mln. litų;
•
4 balai – nuo 31 iki 40 mln. litų;
•
3 balai – nuo 21 iki 30 mln. litų;
•
2 balai – nuo 11 iki 20 mln. litų;
•
1 balas – nuo 1 iki 10 mln. litų.
35 lentelė. Iš atvykstamojo turizmo gautų Lietuvos pajamų vertinimas balais

Vokietija
JK
Prancūzija
Suomija
Ispanija
Italija
Lenkija
Rusija
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija
Švedija
Nyderlandai
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

Turistų skaičius
apgyvendinimo įstaigose
129.828
37.731
22.321
36.613
13.788
27.772
128.087
78.586

Vidutinės vienos
kelionės išlaidos , Lt
1.468
1.727
1.200
838
1.264
1.731
829
1.315

Preliminarios
pajamos
190.574.521
65.165.210
26.785.200
30.696.339
17.428.032
48.070.555
106.120.080
103.332.731

Vertinimo metu
skirti balai
10
6
3
4
2
5
8
8

57.241
69.965
39.946
9.837
15.137
23.387
11.327
7.124
6.882
22.950
22.598
9.105
6.769

893
478
968
1.257
823
1.107
1.049
1.064
1.134
1.705
1.561
1.263
1.919

51.139.109
33.422.281
38.651.750
12.364.125
12.456.237
25.882.393
11.884.288
7.579.224
7.804.876
39.127.455
35.268.699
11.499.615
12.991.742

6
4
4
2
2
3
2
1
1
4
4
2
2
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Pasiekiamumas buvo vertinamas atsižvelgiant į tiesioginių skrydžių skaičių į Lietuvą,
pasiekiamumą geležinkeliais ir atstumą nuo konkrečios šalies iki Lietuvos (pasiekiamumas
autotransportu). Pasiekiamumo patrauklumas buvo įvertintas balais, kai:
•
9 – 10 balai skiriami, kai į Lietuvą per savaitę yra 20 skrydžių ir daugiau arba tai
yra Lietuvos kaimyninė šalis;
•
7 – 8 balai skiriami, kai į Lietuvą per savaitę yra nuo 10 iki 19 skrydžių arba šalis
yra nutolusi nuo Lietuvos nedideliu atstumu (apie 500 km);
•
5 – 6 balai skiriami, kai tiesioginių skrydžių yra nepakankamai;
•
0 – 4 balai skiriami, kai Lietuvos pasiekiamumas yra blogas (nėra tiesioginių
skrydžių ir t.t.).
Įvertintas pasiekiamumas balais pagal aukščiau minėtus kriterijus, yra sumažinamas vienu balu,
jei vykstant iš šalies į Lietuvą reikalingos vizos.
36 lentelė. Lietuvos pasiekiamumo vertinimas balais
Šalys, kuriose
yra TIC‘ ai
Vokietija
JK
Prancūzija
Suomija
Ispanija
Italija
Lenkija
Rusija

Vertinimo metu skirti
balai
6
8
6
10
5
5
7
7

Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija
Švedija
Nyderlandai
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

Vertinimo metu skirti
balai
9
10
8
7
9
5
10
5
6
5
1
1
1

Turizmo produktai buvo vertinami remiantis įvairių šalių ataskaitomis ir Euromonitor
International pateikiamais duomenimis apie šalis, dėl kokių turizmo produktų jos keliauja, kam
daugiausia išleidžia ir ekspertiniu vertinimu analizuota, kiek šalių turistams galėtų būti
patrauklūs Lietuvos turizmo produktai.
37 lentelė. Lietuvos turizmo produktų patrauklumo vertinimas balais
Šalys, kuriose
yra TIC‘ ai
Vokietija
JK
Prancūzija
Suomija
Ispanija

Vertinimo metu skirti
balai
10
7
3
3
5

Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija

Vertinimo metu skirti
balai
5
5
3
5
4
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Šalys, kuriose
yra TIC‘ ai
Italija
Lenkija
Rusija

Vertinimo metu skirti
balai
5
7
7

Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Švedija
Nyderlandai
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

Vertinimo metu skirti
balai
5
5
4
4
3
2
2
3

Užsienio šalies išvykstamojo turizmo potencialas buvo vertinamas remiantis Eurostat,
Euromonitor International, Europos kelionių komisijos, Pasaulio turizmo organizacijos ir kitų
turizmo organizacijų pateikiamais esamais duomenimis ir prognozėmis. Šalies išvykstamojo
turizmo potencialo patrauklumas buvo įvertintas balais, kai: 8–10 balų šaliai skiriama, kai
konkrečios šalies turistai daug keliauja ir išlaidauja, 3–7 balai, kai šalies turistai daug keliauja,
tačiau didelėmis išlaidavimu nepasižymi, o 0–2 balai, kai nėra daugiausia keliaujanti šalis ir
turistų išlaidos yra nedidelės.
38 lentelė. Lietuvos išvykstamojo turizmo vertinimas balais
Šalys, kuriose
yra TIC‘ ai
Vokietija
JK
Prancūzija
Suomija
Ispanija
Italija
Lenkija
Rusija

Vertinimo metu skirti
balai
10
10
9
2
7
8
6
9

Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija
Švedija
Nyderlandai
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

Vertinimo metu skirti
balai
2
2
2
2
5
6
8
8
6
2
8
8
5

Žinomumo kriterijus buvo vertinamas tik šalyse, kuriose nėra įsteigtos Lietuvos turizmo
atstovybės, nes jis vaidina svarbų vaidmenį vertinant atvykstamojo turizmo potencialą, t.y.
atvykstančiųjų į Lietuvą turistų skaičius labai priklauso ne tik nuo Lietuvos turimo produktų
patrauklumo, bet ir nuo toks yra mūsų šalies žinomumas šalyje. Žinomumas buvo vertinamas
balais nuo 0 iki 10, kai: remiantis TNS Gallup tyrimo duomenimis, šalies reputacijos koeficientas
61 ir daugiau, skiriama 9–10 balų, kai nuo 51 iki 60, skiriami 7–8 balai, kai nuo 41 iki 50, skiriami
5–6 balai, kai nuo 31 iki 40, skiriami 3–4 balai, kai šalies reputacijos koeficientas iki 30 balų,
skiriama 1–2 balai.
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39 lentelė. Lietuvos žinomumo vertinimas balais
Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija
Švedija
Nyderlandai

Vertinimo metu skirti
balai
10
9
10
10
8
8
4

Šalys, kuriose
nėra TIC‘ ų
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

Vertinimo metu skirti
balai
10
4
5
3
3
4

Įvertinus kiekvienos turizmo rinks specifiką balais pereita prie rinkų diferencijavimo pagal
svarbą, pasirinkus vertinimo būdą, kai vienos rinkos svarba visais aspektais Lietuvos
atvykstamajam turizmui maksimaliai gali būti įvertinta koeficientu 10. Bendrą svarbos
koeficientą sudaro:
•
pajamų svarbos Lietuvos turizmui koeficientas 2 (3 – šalims, kuriose nėra
Lietuvos TIC‘ ų);
•
pasiekiamumo svarbos koeficientas 2;
•
produktų patrauklumo koeficientas 4 (3 – šalims, kuriose nėra Lietuvos TIC‘ ų ir
papildomai išskiriamas Lietuvos žinomumas, kuriam suteiktas koeficientas 1);
•
šalies išvykstamojo turizmo potencialo koeficientas 2 (1 – šalims, kuriose nėra
Lietuvos TIC‘ ų).
Šalies svarbos Lietuvos atvykstamajam turizmui koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

suteiktas balas tam tikram kriterijui
Šalies koeficientas

=

x

maksimalus galimas koeficientas

10

Pagal šią formulę apskaičiuota, kad, pavyzdžiui, Vokietijai skiriama 10 balų pagal gautas
turizmo pajamas, maksimalus koeficientas lygus 2, tai Vokietijos pajamų koeficientas lygus 2 ir
t.t.
40 lentelė. Kriterijų koeficientų suvestinė ir bendras koeficientas pagal šalis

Šalys
Vokietija
JK
Prancūzija
Suomija

Pajamų
koeficientas
2,0
1,2
0,6
0,8

Išvykstamojo
turizmo
Produkto
Pasiekiamumo
potencialo
Žinomumo
koeficientas koeficientas
koeficientas koeficientas
4,0
1,2
2,0
3,2
1,6
2,0
1,2
1,2
1,8
1,2
2,0
0,4
-

Viso
9,2
8,0
4,8
4,4
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Pajamų
koeficientas
0,4
1,0
1,6
1,6

Šalys
Ispanija
Italija
Lenkija
Rusija
Baltarusija
Latvija
Estija
Ukraina
Danija
Švedija
Nyderlandai
Belgija
Austrija
Norvegija
JAV
Japonija
Izraelis

1,8
1,2
1,2
0,6
0,6
0,9
0,6
0,3
0,3
1,2
1,2
0,6
0,6

Išvykstamojo
turizmo
Produkto
Pasiekiamumo
potencialo
Žinomumo
koeficientas koeficientas
koeficientas koeficientas
2,0
1,0
1,4
2,0
1,0
1,6
2,8
1,4
1,2
2,8
1,4
1,8
1,5
1,5
0,9
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,2
1,0
0,6
0,6
0,9

1,8
2,0
1,6
1,4
1,8
1,0
2,0
1,0
1,2
1,0
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,8
0,8
0,6
0,2
0,8
0,8
0,5

Viso
4,8
5,6
7,0
7,6

1,0
0,9
1,0
1,0
0,8
0,8
0,4
0,5
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4

6,3
5,8
4,9
4,7
4,9
4,8
5,3
3,8
3,7
3,9
3,1
2,5
2,6

Susumavus visų svarbiausių kriterijų koeficientus pagal šalis, kuriose yra Lietuvos turizmo
atstovybės, nustatyta, kad labiausiai koeficientais išsiskiria Vokietija (9,2), Jungtinė Karalystė
(8,0), Rusija (7,6) ir Lenkija (7,0), todėl jas identifikuojame kai svarbiausios, t.y. I lygio
prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos. Italija (5,6), Prancūzija (4,8), Ispanija (4,8),
todėl jos turėtų būti II lygio prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vokietija

JK

Rusija

Lenkija

Italija

Prancūzija

Ispanija

Suomija

16 pav. I , II ir III lygio prioritetinių rinkų, kuriose yra Lietuvos TIC‘ ai, identifikavimas
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III lygio prioritetinėmis rinkomis turėtų būti laikomos likusios iš išanalizuotų rinkos (15 pav.),
t.y. šalys, kurių bendras visų svarbiausių rodiklių koeficientas yra didesnis negu 4, artimiausiu
laikotarpiu galėtų būti tik III lygio Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkomis, todėl su turizmo
atstovybių veikla nėra susiję, o priemonės šalių turistų srautui pritraukti galėtų būti numatytos
Valstybinio turizmo departamento Rinkodaros strategijoje.
7

6

5

4

3

2

1

0
Baltarusija

Latvija

Nyderlandai

Estija

Danija

Š vedija

Ukraina

Norvegija

Belgija

Austrija

JAV

Japonija

Izraelis

17 pav. III lygio prioritetinių rinkų identifikavimas

2.8 skyriaus išvados
Remiantis Turizmo plėtros instituto sukurta metodologija, užsienio rinkos buvo suskirstytos
pagal atvykstamojo turizmo svarbą ir potencialą:
•
I lygio prioritetinėms rinkoms priskirtos 4 šalys – Vokietija, Rusija, Lenkija ir
Jungtinė Karalystė;
•
II lygio prioritetinėms rinkoms priskirtos 3 šalys – Prancūzija, Ispanija ir Italija;
•
III lygio prioritetinėms rinkoms priskirtos 8 šalys – Suomija, Baltarusija, Latvija,
Nyderlandai, Estija, Danija, Švedija ir Ukraina.
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3. UŽSIENIO ŠALIŲ VYKDOMŲ MARKETINGO PRIEMONIŲ APŽVALGA
Nacionalinių turizmo organizacijų vaidmuo. Nacionalinių turizmo organizacijų19 (toliau NTO)
pagrindinis uždavinys – įgyvendinti marketingo priemones, kurios atitiktų šalies turizmo
politikos strategiją. NTO veiklos strategija turi sutapti su šalies turizmo strategija, kuri yra
sukurta remiantis nacionaline turizmo politika.
Nacionalinių turizmo organizacijų pagrindinės veiklos:
• marketingo planavimas (įskaitant rinkos informacijos surinkimą);
• marketingo įgyvendinimas;
• ryšių su marketingo partneriais kūrimas ir vystymas;
• atsakinėjimas į užklausas;
• marketingo veiklų vertinimas;
• bendradarbiavimas ir dalinimasis marketingo įžvalgomis su savo šalies atvykstamojo
turizmo verslo atstovais (agentūromis, kelionių operatoriais ir pan.).
Žemiau pateikiamos Visit Scotland ir Tourism Australia struktūrų schemos, kurios iliustruoja
pagrindines NTO vykdomas veiklas, užtikrinančias sėkmingą turizmo politikos įgyvendinimą.
Daugiau NTO struktūros pavyzdžių pateikiama Priede Nr. 3.

18 pav. Visit Scotland (NTO) organizacinė schema

19

angl. National Tourism Office
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19 pav. Tourism Australia (NTO) organizacinė schema

Užsienyje veikiančios Nacionalinės turizmo organizacijos (NTO) dažniausiai yra atsakingos už
šalies, kurioje įsikūręs, gyventojų pritraukimą į šalį, kurią jie atstovauja (Lietuvoje analogišką
veiklą vykdo TIC‘ ai užsienyje). Užsienyje veikiantys NTO artimai bendradarbiauja su jiems
vadovaujančia institucija. Nacionalinės turizmo organizacijos vis daugiau atlieka marketingo
įžvalgų analizuojant atvykstamąjį turizmą, siekdami profesionaliai įvertinti atvykstamojo
turizmo rinkos marketingą, remiantis globalinio marketingo tendencijomis ir atsižvelgiant į
kiekvienos turistų/keliautojų grupės poreikių tenkinimą. NTO užsienyje pagrindinė funkcija yra
būti vadovaujančios turizmo institucijos veiklos įrankiu kiekvienoje rinkoje. Būtina įvertinti, kad
NTO užsienyje, t.y. turizmo atstovybių svarba stipriai auga, nes šios institucijos veikia kaip
strategijos įrankis kiekvienoje užsienio turizmo rinkoje.
Kadangi tolimesniuose skyriuose bus analizuojamos NTO vykdomos marketingo priemonės ir
detalios veiklos, remiantis užsienio NTO patirtimi ir esama situacija Lietuvoje, pateikiame už
turizmą atsakingų institucijų schemą.
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NTO
atitikmuo
Lietuvoje

Ūkio ministerija

Valstybinis turizmo departamentas prie
Ūkio ministerijos

VšĮ „Lietuvos ekonominės plėtros
agentūra“
Atstovybės užsienyje

TIC‘ ai užsienyje

23 pav. NTO atitikmuo Lietuvoje

Remiantis užsienio patirtimi Lietuvos turizmo politiką formuojančios ir įgyvendinančios
institucijos (Valstybinis turizmo departamentas, LEPA ir TIC‘ ai užsienyje) bendrai turėtų
įgyvendinti šias su marketingu susijusias veiklas:
• marketingo planavimas;
• informacijos apie užsienio rinkų surinkimas ir analizė;
• marketingo priemonių įgyvendinimas;
• ryšių su marketingo partneriais kūrimas ir plėtojimas;
• atsakinėjimas į užklausas;
• marketingo veiklų vertinimas ir monitoringas;
• bendradarbiavimas su Lietuvos atvykstamojo turizmo verslo atstovais (kelionių
agentūromis, organizatoriais ir pan.) ir dalinimasis marketingo įžvalgomis.

Nacionalinių turizmo organizacijų vykdomos marketingo priemonės. Prieš analizuojant
marketingo priemonių svarbą ir seką, pirmiausia pateikiame paaiškinimą, kuriuo yra
pagrindžiama bendra nacionaliniu lygmeniu vykdomo marketingo prasmė:
• kaip turistai išgirsta apie šalį kaip kelionės tikslą? (20 pav.)
• kokios informacijos priemonės pasiekia lankytojus? (21 pav.)
Šie klausimai yra kiekvienos Nacionalinės turizmo organizacijos (šalyje X) veiklos pagrindas.
Supratimas kuo remdamasis potencialus turistas išsirenka šalį į kurią vyks ir kokias marketingo
priemones gali naudoti NTO, yra pagrindas, padedantis apsispręsti dėl naudojamos marketingo
taktikos.
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Kaip turistai sužino apie šalį X?
Reklama
(spauda, TV,
tiesioginiai laiškai
ir t.t.)

Draugai ir „iš
lūpų į lūpas“

Naujienų
pranešimai

TURISTAI

Turizmo
mugės

Knygos,
filmai

Žiniasklaida
(Kelionių straipsniai,
TV ir t.t.)

Nekontroliuojamos priemonės

Kontroliuojamos priemonės

20 pav. Marketingo veiklos ir priemonės

Šios marketingo veiklos yra skirtos tiek individualiai keliaujantiems turistams
(neorganizuotiems), tiek žmonėms, kurie renkasi grupines keliones naudodamiesi kelionių
operatorių paslaugomis (organizuotas turizmas). Dauguma turistų informacijos apie šalį ieško
interneto pagalba, kiti norėdami rezervuoti kelionę naudojasi elektroniniu paštu ar telefonu.
Kuo šalis yra mažiau žinoma, kuo mažiau informacijos yra pateikiama, kuo ši šalis yra toliau
nuo turisto gyvenamosios, tuo dažniau žmonės kreipiasi į turizmo operatorius ar kelionių
agentus. Nors pasaulinėmis tendencijomis neorganizuotų turistų srautas sparčiai auga, tačiau
kelionių organizatorių vaidmuo vis dar išlieka labai svarbus ir užima gana svarbią vietą.
Kaip turistus pasiekia informacija apie šalį X?
TURISTAI

Neorganizuoti

Organizuoti

Kelionių agentūra

Internetas

Užsienio kelionių
organizatoriai
(išvykstamasis turizmas)

Brošiūros

Žiniasklaida

Atvykstamo turizmo
kelionių organizatoriai

Šalis X

21 pav. Turistą ar lankytoją pasiekiančios informacijos priemonės
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Kitos veiklos yra pristatomos remiantis efektyviausių nacionalinių turizmo organizacijų
pavyzdžiu, tokių kaip Jungtinės Karalystės (Visit Britain), Ispanijos, Australijos, Naujosios
Zelandijos, Pietų Afrikos, Egipto, Graikijos, Kipro, Airijos, Danijos ir t.t. Minėtos valstybės
vykdo panašią marketingo strategiją, tačiau jų skirtumai yra labiau priklausomi nuo
vadovavimo principų nei nuo marketingo veiklų organizavimo. Minėtas šalis vadinsime „šalimi
X“, siekdami lengvesnio palyginimo ir vengdami šalių dubliavimo. Pateiktame paaiškinime
„šalis X“ yra santrauka, iliustruojanti minėtas šalis, kur Nacionalinės turizmo organizacijos
siekia patraukti potencialius lankytojus iš užsienio šalių, užsienio turizmo centrų pagalba.
Nacionalinių turizmo organizacijų marketingo veiklos yra vykdomos siekiant:
1. Sukurti „šalies X“ įvaizdį bei skatinti susidomėjimą šalimi siekiant ją aplankyti. Tai
dažniausiai pasiekiama naudojant marketingo priemones, kurios tiesiogiai yra skirtos
tiksliniam vartotojui:
• viešųjų ryšių kampanijos (pranešimai spaudai, užsienio žurnalistų viešnagės, spaudos
konferencijos (kai kurios NTO naudojasi vietinių Viešųjų ryšių (toliau PR) agentūrų
paslaugomis, kitos imasi savo sukurtų viešųjų ryšių akcijų));
• tiesiogiai su vartotojais susijusių veiklų organizavimas;
• bendros reklaminės akcijos su kelionių operatoriais parduodančiais „šalies X“ keliones ir
produktus;
• reklama žiniasklaidoje (spaudoje ir televizijoje (televizijoje reklama yra efektyviausia,
kai informacija yra orientuojama į konkrečią rinką ir rodoma per pagrindinius šios
rinkos televizijos kanalus. Galbūt keletas, efektyviausiai veikiančių NTO,
reklamuojasi per Europos TV kanalus, tokius kaip CNN, BBC World ir t.t., tačiau
reiktų atkreipti dėmesį, kad reklama šiuose kanaluose nesuteikia galimybės pasiekti
tikslinio vartotojo);
• vartotojui skirtų turizmo parodų organizavimas;
• specialiosios reklaminės akcijos (įtraukiant su turizmu nesusijusias įmones, tokias kaip
gėrimų platintojai, automobilių gamintojai ir pan.);
• socialinis bendradarbiavimas ir interaktyvi internetinė svetainė (progresyvesnės NTO
suvokia „Web 2“ technologijų suteikiamas papildomas ir nemokamas reklamos
galimybes (pavyzdžiui, sukuriamos galimybės išvykstantiems reitinguoti kelionės
organizavimą ir kt.).
2. Užtikrinti, kad tarptautinėje rinkoje su „šalimi X“ susiję kelionių paketai būtų pasiekiami
potencialiems turistams, jei jie turi interesą atvykti į šalį. Tai yra pasiekiama, įrodant
užsienio turizmo operatoriams „šalies X“ įtraukimo į programinius kelionių paketus prasmę
ir vertę. NTO tai dažniausiai daro šiais būdais:
•
kelionių operatoriams skirtų kelionių organizavimas;
•
dalyvavimas parodose (dalyvavimas dviejose pagrindinėse pasaulinėse parodose, į
kurias suplaukia itin daug kelionių operatorių iš viso pasaulio – ITB (Berlynas) ir
World Travel Market (Londonas), tikslinėse parodose, kurios yra orientuotos į specifinius
segmentus (pvz. Op Pad, žygių ir kitų aktyvių lauko veiklų paroda Nyderlanduose);
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•

•

•

ir vietinėse/regioninėse parodose, tačiau tik tose, kuriose galima sukurti didžiausią
susidomėjimą „šalimi X“;
verslo reklaminiai renginiai (pačios NTO organizuojamos reklaminės kelionės (angl.
roadshows) ir rinkos prezentacijos);
verslo informaciniai pranešimai (su patikrintomis naujienomis apie „šalyje X“
egzistuojančias galimybes bei paslaugas arba su didmenine paslaugų paketų pasiūla
užsienio turizmo operatoriams);
individualūs pardavimų pasiūlymai kelionių operatoriams.

3. Informuoti apie „šalies X“ turizmo paslaugas ir sudaryti sąlygas jas rezervuoti. Dažniausiai
tai daroma naudojantis:
• NTO internetinėmis svetainėmis, pateikiančiomis „šalies X“ bendrąją turizmo apžvalgą
bei apibūdinančiomis jos traukos vietas. Čia talpinama informacija apie vietinių
kelionių operatorių siūlomas paslaugas, kurias lankytojas galėtų nedelsdamas
nusipirkti. Kartais šiose svetainėse yra informacija ir nuorodos apie užsienio rinkoje
veikiančius išvykstamojo turizmo kelionių operatorius, parduodančius kelionių
paketus į „šalį X“. Tokių internetinių svetainių turinys dažniausiai kuriamas centralizuotai,
tačiau NTO atstovybės užsienyje dažnai pritaiko dalį svetainės turinio savo rinkos tikslams;
• “šalies X“ reprezentacinėmis brošiūromis;
• teminėmis brošiūromis, pristatančiomis tam tikrus turizmo produktus (pvz., aktyvus
poilsis, nuotykių parkai, Spa ir t.t.).
Kaip turistus pasiekia informacija apie šalį?
TURISTAI

Neorganizuoti

Organizuoti

Kelionių agentūra
Internetinė svetainė
Bendras
marketingas

Užsienio kelionių
organizatoriai
(išvykstamasis turizmas)

Bukletai
Spaudos
pranešimai

Žiniasklaida

Naujienų
laiškai

Atvykstamo turizmo
organizatorius

Nacionalinė turizmo
organizacija

22 pav. Turistą pasiekiančios NTO informacijos priemonės

Tik tikslinis brošiūrų platinimas yra pagrindinis brošiūrų gamybos ir platinimo sąnaudų
atsiperkamumo garantas. Dauguma brošiūrų yra platinamos tik pagal užklausas per NTO
skambučių centrą, reklaminių akcijų metu bei turizmo parodose. Nors internetinė prieiga darosi
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vis plačiau vartojama ir mažina spausdintos medžiagos poreikį, dauguma NTO jaučia brošiūrų
paklausą. Dažniausiai brošiūrų prašoma prieš kelionę arba kaip pagalbinės medžiagos kelionės
metu.
Šio tyrimo uždaviniai tiesiogiai yra susijęs tik su Lietuvos TIC‘ ų vykdomomis marketingo
veiklomis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad daugumoje šalių turizmo atstovybės užsienyje yra NTO
sudėtyje, papildomai pateikiame ir bendras NTO marketingo priemones Lietuvos turizmo
marketingą vykdančioms turizmo institucijoms (Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos
ekonominės plėtros agentūra ir TIC‘ ai užsienyje). Į šias rekomendacijas siūlome atsižvelgti ir jas
įvertinti rengiant Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją 2009-2013 m.
Remiantis geriausiais NTO veiklų pavyzdžiais Lietuva turėtų siekti šių pagrindinių tikslų:
•
reklamuoti Lietuvą, skatinti Lietuvos žinomumą ir norą aplankyti mūsų šalį;
•
užtikrinti, kad kelionių paketai būtų prieinami prioritetinėse užsienio rinkose;
•
teikti informaciją su nuorodomis į rezervuojamus Lietuvos turizmo komercinius
produktus.
Artimiausiu laikotarpiu į turizmo plėtrą rekomenduojama investuoti ne tik taupiai, bet ir
efektyviai. Tai reiškia, jog Lietuva, pirmiausiai, turi imtis pagrindinių marketingo veiksmų,
nukreiptų į prioritetines ir didžiausią potencialą turinčias rinkas. Šiame skyriuje pateikiamos
bendros rekomenduotinos marketingo veiklos. Reiktų atkreipti dėmesį, kad šiandieninėje
situacijoje nepatariama naudoti daug lėšų reikalaujančių televizinių reklamų ar TIC‘ ų tinklo plėtros.
Planuojant marketingą labai svarbu atkreipti dėmesį į:
•
ypatingai informatyvių ir patogių naudoti, su nuorodomis į parduodamus turizmo produktus,
internetinių svetainių plėtrą;
•
intensyviomis žiniasklaidos kampanijomis skatinti norą ar interesą atvykti (naujienų laiškų ir
spaudos pranešimų platinimas tikslinių rinkų tarptautinės žiniasklaidos priemonėse;
žurnalistų, rašančių apie keliones, vizitai į Lietuvą).
•
įtikinti kelionių operatorius pagrindinėse tikslinėse rinkose pardavinėti Lietuvos turizmo
produktus. Tai reikalautų tolimesnės turizmo paketų plėtros Lietuvoje bei vietinių
operatorių, norinčių dirbti atvykstamojo turizmo rinkoje ir su kuriais užsienio turizmo
operatoriai galėtų dirbti, lygio bei skaičiaus augimą;
•
darbas su kelionių operatoriais siekiant plėtoti bendras marketingo kampanijas Lietuvos
kelionių paketų reklamai;
•
aukštos kokybės ir į vartotoją nukreiptos pagrindinės šalies marketingo brošiūros
(pagrindinių rinkų gimtąja kalba), internetinė nuotraukų galerija kelionių žurnalistams,
kuria užsienio kelionių bei Lietuvos atvažiuojamojo turizmo operatoriai galėtų naudotis
nemokamai.

!

Kai kurios marketingo veiklos gal÷tų būti vykdomos naudojantis PR agentūrų, veikiančių
tikslin÷je rinkoje, paslaugomis. Brangios, tačiau tikslin÷s ir finansiškai argumentuotos reklamos
galimyb÷s privalo būti panaudotos skleidžiant Lietuvos žinomumą, ypač bendros Valstybinio
86

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

turizmo departamento ir Lietuvos turizmo paketus pagrindin÷se rinkose parduodančių užsienio
turizmo operatorių nišinio turizmo marketingo veiklos (pvz., 50 proc. l÷šų suteikia Valstybinis
turizmo departamentas ir 50 proc. – užsienio turizmo operatorius).
Lietuvos turizmo marketingo veiklos turėtų būti orientuotos į šias prioritetines priemones:
•
dalyvavimas dviejose didžiausiose tarptautinėse turizmo mugėse – WTM Londone, ITB
Berlyne;
•
dalyvavimą pasirinktose regioninėse turizmo parodose ir vartotojų mugėse siekiant ištirti
arčiau namų esančias potencialias rinkas. Pastaba: norint ištirti dalyvavimo vietinėse
rinkose naudą kiekvienais metais ir nustatyti kaštus, reikėtų kruopščiai analizuoti jų
dalyvių “kokybę” (pvz., dalyvauja įtakingi turizmo operatorių atstovai, rimti galimi
būsimieji lankytojai ar tik smalsautojai).
•
Kiti renginiai turėtų būti pasirenkami vertinant kontaktų su kelionių operatoriais
galimybę juose.
Reikia pastebėti, kad po apsilankymų pagrindiniuose renginiuose (pavydžiui, WTM; ITB bei
regioninėse parodose), dalyvavimas kituose renginiuose atneš vis mažesnius rezultatus, kainuos
neproporcingai daug, ypač apmokant darbuotojų darbo laiką. Kai yra nustatomi potencialiausi
Lietuvai turizmo operatoriai, tolesnis bendravimas su jais yra ženkliai rentabilesnė veikla, nei
tolesnis dalyvavimas brangiose turizmo mugėse/parodose.

3 skyriaus išvados
Užsienyje veikiančios Nacionalinės turizmo organizacijos (NTO) yra atsakingos už šalies
(kurioje įsikūręs) gyventojų pritraukimą į šalį (kurią jie atstovauja). Užsienyje veikiančios NTO
artimai bendradarbiauja su jiems vadovaujančia institucija ir renka bei analizuoja išvykstamojo
turizmo rodiklius, siekdamos profesionaliai įvertinti ir pasiūlyti efektyviausias marketingo
priemones. Remiantis užsienio patirtimi, NTO užsienyje pagrindinė funkcija – būti
vadovaujančios turizmo institucijos veiklos įrankiu užsienio rinkoje.
NTO atitikmuo Lietuvoje – turizmo politiką formuojančios ir priemones įgyvendinančios
institucijos (Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos ekonominės plėtros agentūra ir TIC‘ ai
užsienyje), kurios bendrai įgyvendina su marketingu susijusias veiklas.
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4. LIETUVOS TIC UŽSIENYJE VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS
Paprastai rinkoje bet kokios veiklos efektyvumas yra vertinamas gautas pajamas palyginus su
patirtomis sąnaudomis, tačiau viešųjų institucijų veiklos efektyvumą įvertinti yra žymiai
sudėtingiau.
Turizmo informacijos centras yra sudėtinė nacionalinio turizmo marketingo dalis. TIC‘ ų
užsienio šalyje veiklos specifiką sąlygoja įstaigų teisinė aplinka, reglamentuojanti TIC‘ ų
vykdomas veiklas ir funkcijas. Vertinant Lietuvos TIC‘ ų veikiančių užsienyje ekonominį
efektyvumą yra taikomas sisteminis požiūris ir analizuojami ryšiai tarp turizmo sistemos
elementų, iliustruojančių jų veiklos ekonominį naudingumą. Bendro šalies marketingo (įskaitant
Valstybinio turizmo departamento, LEPA ar TIC‘ ų užsienyje veiklą) ekonominė nauda juntama
kompleksiškai.
Užsienio šalyse veikiantys Lietuvos TIC‘ ai yra organizacijos, kurios analizuoja užsienio šalies
rinką ir yra Valstybinio turizmo departamento įrankis, vykdantis turizmo informacijos sklaidą
apie Lietuvą tam tikroje rinkoje. TIC‘ ų užsienyje vykdoma informacijos sklaida apie Lietuvos
turizmo potencialą ir galimybes yra vienas efektyviausių vykdomų Lietuvos turizmo
marketingo instrumentų užsienyje.
Išanalizavus mokslinę literatūrą20,21 buvo nustatyti viešųjų institucijų veiklos efektyvumo
vertinimo elementai, kuriais remiantis galima įvertinti viešųjų institucijų veiklos efektyvumą,
mūsų atveju – TIC‘ ų užsienyje veiklą.
Remiantis užsienio šalių mokslininkų, parengusių organizacijų veiklos efektyvumo
vertinimo metodiką, patirtimi šioje studijoje laikysime, kad efektyvios organizacijos (TIC‘ ų
užsienyje) veiklos efektyvumo vertinimo elementai yra šie1:
1. Valdymas (teisinė aplinka ir veiklų apibrėžtumas).
2. Žmogiškieji ištekliai (darbuotojų kiekis, dirbančiųjų kompetencija, dirbančiųjų
mokymas ir tobulinimas, jų skatinimas ir pan.).
3. Viešųjų paslaugų kokybė (vykdomos veiklos ir priemonės, klientų poreikių tyrimai,
atsižvelgimas į klientų poreikius, patirtis savo veiklos srityje).
4. Mikroklimatas (darbinė aplinka, galimybės, informacinės technologijos ir pan.).

Pastaba: šioje studijoje mikroklimatas yra vertinamas tik kaip informacinių technologijų
naudojimas.

20
21

Bitinas B. (1998). Ugdymo tyrimų metodologija. – Vilnius: Jošara.
Kardelis K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. – Kaunas: Judex.
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4.1. Valdymo vertinimas
Iki 2008 m. lapkričio 1 d. užsienio valstybėse buvo įsteigti ir užsienyje veikia aštuonios Lietuvos
turizmo atstovybės.
41 lentelė. Lietuvos TIC steigimas pagal metus
Metai
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Turizmo atstovybė
1. Baltijos valstybių centras (Berlyne)
2. Lietuvos centras Maskvoje
3. Lietuvos centras Helsinkyje
4. Lietuvos centras Varšuvoje
5. Lietuvos centras Barselonoje
6. Lietuvos centras Londone
7. Lietuvos centras Paryžiuje
8. Lietuvos centras Romoje
9. Lietuvos centras Sankt Peterburge

Valstybė
Vokietija
Rusija

Suomija
Lenkija
Ispanija
Jungtinėje Karalystėje
Prancūzija
Italija
Rusijoje

Pastabos
Iš pradžių veikė Miunsteryje

Steigiamas*

* steigiamas naujas TIC‘as Sankt Peterburge, kuris turėtų išplėsti marketingo veiklas Rusijos rinkoje.

Pagal Lietuvos TIC‘ ų steigimo 2006–2008 m. programą (patv. LRV 2007 m. vasario 7 d.
nutarimu Nr. 165 „Dėl Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo 2006–2008 metais
programos patvirtinimo“ pakeitimo), turizmo informacijos centrą buvo numatyta įsteigti
Tokijuje, tačiau iki šiol turizmo atstovybė nėra įsteigta.
Pagrindinius Lietuvos TIC‘ų užsienyje veiklos principus apibrėžia šie pagrindiniai dokumentai:
• LR turizmo įstatymas;
• Lietuvos TIC steigimo 2006–2008 m. programa;
• kasmetinis Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros priemonių
planas.
Pagal Turizmo įstatymą22 – turizmo informacijos centro veiklą reglamentuoja šio įstatymo 9
straipsnis, kuriame yra apibrėžiama jų veikla. Tačiau būtina įvertinti, kad įstatyme nėra atskiriama
turizmo informacijos centrų Lietuvoje ir užsienyje veikla, nors kasdienybėje jų veikla iš esmės skiriasi.
Pagrindimui pateikiame citatą iš Turizmo įstatymo, kuri iliustruoja, kad TIC‘ ai Lietuvoje ir
užsienyje pagal įstatymą veikia tai pačiais principais.

22

Lietuvos Respublikos Seimas/Aktuali redakcija/VIII-667/2005 07 05/Aktuali nuo 2005 07 05
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Turizmo įstatymo 9 straipsnio:

„1. Turizmo informacijos centrai gali būti steigiami ir veikti kaip įmonės, biudžetinės ar
viešosios įstaigos.
2. Turizmo informacijos centras, naudojantis turizmo informacijos centro ženklo („i“ raidė
žalios spalvos stačiakampyje ir užrašas „Turizmo informacija“, o užsienio valstybėse –
„Lietuvos turizmo informacija“), privalo:
1) rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus
ir vietoves;
2) rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas,
objektus ir vietoves.
3. Turizmo informacijos centrai, kurių steigėjai yra savivaldybių ar valstybės institucijos,
tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos
sistemai.
4. Turizmo informacijos centras gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas,
transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius bei prekiauti
suvenyrais.
5. Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarką nustato Valstybinis turizmo
departamentas.
6. Apskričių ir (ar) savivaldybių institucijų įsteigtų Turizmo informacijos centrų duomenų
teikimo Nacionalinei turizmo informacijos sistemai paslaugos yra finansuojamos iš šių
institucijų biudžetų.“

Planuojant TIC‘ ų steigimo plėtrą prioritetinėse rinkose būtina įvertinti, kad minėto įstatymo 19
straipsnio 9 punkte yra apibrėžtos Valstybinio turizmo departamento turizmo politikos
formavimo ir turizmo valdymo veiklos, kurių vieną yra susijusi su turizmo informacijos
centrais užsienyje: „<...> steigia turizmo informacijos centrus (atstovybes) užsienyje“.
Lietuvos TIC steigimo 2006–2008 m. programoje23 – pažymėta, kad Lietuvos TIC užsienyje yra
Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros atstovybė užsienio šalyje, kurios
pagrindiniai uždaviniai yra Lietuvos turizmo galimybių propagavimas ir rinkodara,
patrauklaus Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimas. Būtent ši programa aiškiausiai ir teisingiausiai
iliustruoja pagrindinius tikslus, uždavinius ir vykdomas veiklas TIC užsienyje.
Lietuvos turizmo atstovybių užsienio šalyse pagrindinis tikslas – skatinti atvykstamąjį turizmą,
kurio įgyvendinimas pagerintų Lietuvos turizmo paslaugų konkurencines galimybes tarptautinėse
turizmo rinkose ir Lietuvos turizmo sektoriaus veiklos efektyvumą.
Siekiant įgyvendinti šį tikslą, keliami tokie svarbiausi uždaviniai:
- formuoti patrauklų ir labiau į tikslinę rinką orientuotą Lietuvos turizmo įvaizdį;
23

patv. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1425 (Žin., 2005, Nr. 152-5602)
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-

išplėsti turistinės informacijos sklaidą;
sudaryti palankesnes sąlygas turizmo verslo subjektams pristatyti savo
produktus;
aktyviau konkuruoti tarptautinėse turizmo rinkose.

Atsižvelgiant į iškeltus uždavinius, Lietuvos turizmo atstovybės dirba pagal Valstybinio
turizmo departamento nustatytus veiklos principus ir savo veiklas vykdo pagrindinėmis
kryptimis:
1)
formuojamas Lietuvos turizmo įvaizdis (parodos, verslo misijos, kiti renginiai ir
projektai);
2)
darbas su žiniasklaida (pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas, dalyvavimas
spaudos konferencijose, pažintinių turų po Lietuvą organizavimas, konsultavimas);
3)
darbas su turizmo verslo atstovais ir visuomeninėmis organizacijomis (palaikomi
ryšiai su kelionių organizatoriais, bendrų projektų vykdymas, pažintinių turų
organizavimas, konsultavimas, informacijos teikimas);
4)
informacijos kaupimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal
užklausimus, TIC interneto svetainių administravimas ir atnaujinimas pateikiant
aktualią informaciją;
5)
bendradarbiavimas su užsienio valstybių ambasadomis, kitomis turizmo
institucijomis (informacijos teikimas, projektai).
Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimo ir rinkodaros priemonių planu numatomos ateinančių metų
veiklos ir preliminarus lėšų poreikis.

4.1 skyriaus išvad os
Remiantis trimis nacionaliniais dokumentais nustatytas TIC‘ ų užsienyje veiklos
dviprasmiškumas: LR Turizmo įstatyme viena pagrindinių TIC‘ ų veiklų yra kaupti duomenis
ir teikti informaciją lankytojams ir turistams, kas yra tik Lietuvoje veikiančių turizmo
informacijos centrų pagrindinė funkcija. Užsienio TIC‘ ų steigimo ir rinkodaros priemonių
plane aiškiai matyti, kad pagrindinė TIC‘ ų užsienyje veikla – kurti Lietuvos įvaizdį naudojant
kitas rinkodaros priemones. Šis neapibrėžtumas pirmiausiai ir klaidina turistus, užsienyje
ieškančius TIC‘ ų veikiančių tokiais principais kaip ir Lietuvoje. Be to, TIC‘ ų užsienyje veiklos
neaiškumą sukelia ir vienodi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje naudojami TIC‘ ų pavadinimai.
Rekomenduojame teisiniuose dokumentuose aiškiai atskirti užsienio TIC‘ų ir vietos rinkoje
veikiančių TIC‘ ų sąvokas ir jų veiklas.
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4.2. Žmogiškųjų išteklių vertinimas
Lietuvos TIC‘ uose užsienyje dirba 12,5 etatinių darbuotojų, vykdančių Valstybinio turizmo
departamento jiems pavestas ir su Lietuvos turizmo plėtros agentūra (nuo š.m. rugsėjo mėn. –
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA)) suderintas funkcijas. Būtina paminėti, kad
Vokietijos rinkoje dirbantis užsienio TIC‘ as yra remiamas iš visų trijų Baltijos valstybių
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos), jis vadinamas Baltijos TIC‘ u.
42 lentelė. Lietuvos TIC’ ų veiklų rodikliai, 2007 m.
Šalis
Baltijos valstybių centras (Berlyne)

TIC darbuotojų pareigybės

Etatai

Direktorė
5 asistentai
Direktorė
Rinkodaros vadybininkė
Direktorius
Biuro vadybininkė

1
valandiniai darbuotojai
1
0,5
1
0,5

Lietuvos centras Varšuvoje

Vadovė
Vadybininkas

1
1

Lietuvos centras Barselonoje
Lietuvos centras Londone

Direktorė
Vadybininkė
Direktorė
Vadybininkė
-

1
1
0,5
1
0,5
1
0,5

Lietuvos centras Maskvoje
Lietuvos centras Helsinkyje

Lietuvos centras Paryžiuje
Lietuvos centras Romoje

Vienoje Lietuvos turizmo atstovybėje užsienyje vidutiniškai dirba 1,6 etatinių darbuotojų, kurių
vienas dažniausiai yra direktorius, kitas – vadybininkas, dažniausiai dirbantis puse etato.
Daugiausiai darbuotojų šiuo metu dirba Varšuvos ir Baltijos valstybių TIC‘ e Berlyne. Lietuvos
TIC‘ ai savo žmogiškųjų išteklių pajėgumus sustiprina vasaros sezono metu įdarbindami
studentus praktikos atlikimui.
Žmogiškųjų išteklių vertinimas atliekamas Lietuvos TIC‘ uose užsienyje dirbančiųjų skaičių
palyginant su užsienio šalių turizmo atstovybių ar Nacionalinių turizmo organizacijų
dirbančiaisiais. Jei Lietuvos turizmo atstovybėje užsienyje vidutiniškai dirba 1,6 etatinių
darbuotojų, tai kitų šalių TIC‘ uose užsienyje vidutiniškai dirba 4,2 etatinio darbuotojo24. Šis
skaičius svyruoja nuo 10,3 darbuotojo (Jungtinė Karalystė) iki 0,6 (Malta), pastarasis skaičius
aiškiai parodo nepilnu etatu dirbančius darbuotojus.

24

UNWTO: Structures and Budgets of National Tourism Organizations, 2004-2005, Table 8
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42 lentelė. Vidutinis darbuotojų skaičius kitų šalių turizmo atstovybėse užsienyje
Šalis, turizmo atstovybės steigėja
Jungtinė Karalystė
Nyderlandai
Australija
Italija
Airija
Vokietija
Ispanija
Danija
Malaizija
Graikija
Kipras
Lenkija
Suomija
Čekijos Respublika
Lietuva
Vengrija
Slovėnija
Slovakija
Čilė
Malta

Vidutinis darbuotojų skaičius
(vienoje institucijoje)
10.3
8
7.9
7.7
7.5
6.9
6.6
6.4
6.4
4.5
4.3
3.4
3.3
1.8
1.6
1
1
1
1
0.6

Užsienyje stiprėja tendencijos, kad šie skaičiai per keletą ateinančių metų gali keistis, nes
Nacionalinės turizmo organizacijos prioritetinėse rinkose stiprina turizmo marketingo veiklas
elektroninėje erdvėje ir mažina užsienio TIC‘ uose ir darbuotojų skaičių, o marketingo veiklas
vis dažniau perduoda vietinėms kelionių agentūroms ar operatoriams.
Užsienio TIC‘ ų darbuotojų kvalifikacija ir asmeninės savybės yra pagrindiniai veiksniai
lemiantys efektyvią šių institucijų veiklą, formuojant Lietuvos turizmo įvaizdį užsienio
valstybėse. Remiantis Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos ir Rusijos turizmo
informacijos centrų vadovų pateiktais gyvenimo aprašymais pateikiame pagrindines tendencijas
iliustruojančias turimą darbuotojų kvalifikaciją:
• Lietuvos turizmo atstovybėms užsienyje vadovauja aukštąjį išsilavinimą turintys
specialistai (filologijos, komunikacijos ir marketingo sričių), iš jų 3 turi magistro laipsnį.
Tačiau turinčių turizmo srities išsilavinimą turizmo atstovybių vadovų tarpe nėra.
• TIC‘ ų vadovai turi puikias kalbos žinias tos šalies, kurioje dirba. Dauguma iš jų
papildomai kalba 2-3 užsienio kalbomis.
• Turizmo atstovybėms vadovaujantys specialistai turi sukaupę darbo patirties
visuomeninių organizacijų, švietimo, reklamos įmonėse, tačiau tik vienas iš jų anksčiau
dirbo turizmo rinkodaros srityje.
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Nacionalinėje turizmo plėtros 2007-2010 metų programos įgyvendinimo priemonėse yra
numatytos priemonės turizmo sektoriaus gebėjimų gerinimui, rengiant kvalifikacijos tobulinimo
seminarus ir keitimąsi teigiama patirtimi apskričių, savivaldybių ir turizmo informacijos centrų
darbuotojams. TIC‘ ų užsienyje darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas reikalauja nuolatinio
dėmesio ir mokymo priemonių vykdymo, nes taip galima spręsti ne tik darbuotojų kaitos (pvz.,
Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje) pasekmes, bet ir tobulinti esamų darbuotojų kvalifikaciją ir
didinti jų žinias turizmo rinkodaros, rinkų analizės ir kitose srityse.

4.2 skyriaus išvad os
Lietuvos įsteigtuose TIC’ uose užsienyje vidutiniškai dirba 1,6 etatinių darbuotojų. Tuo tarpu,
Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, iš 20 analizuotų užsienio šalių TIC’ uose užsienyje
vidutiniškai dirba 4,2 etatinio darbuotojo. Prancūzijoje veikiančiuose užsienio šalių turizmo
atstovybėse vidutiniškai dirba 5,9 etatinių darbuotojų, o Jungtinėje Karalystėje – vidutiniškai 4
etatiniai darbuotojai.
Vertinant Lietuvos turizmo atstovybių užsienyje žmogiškuosius išteklius nustatyta, kad vienam
etatui tenka daug veiklų: marketingo veiklų įgyvendinimas ir administraciniai darbai (teikti
ataskaitas Valstybiniam turizmo departamentui, atstovauti Lietuvą oficialiuose susitikimuose,
inicijuoti ir vykdyti projektus ir pan.).
Analizė parodė, kad užsienyje veikiančių Lietuvos TIC‘ ų žmogiškųjų išteklių pajėgumai yra
dvigubai mažesni nei kitų šalių, todėl esant galimybėms būtina peržiūrėti etatų skaičių,
pirmiausia, prioritetinėse rinkose.
Atsižvelgiant į TIC‘ ų veiklos sudėtingumą, siekiamą darbo efektyvumą ir į tai, kad TIC‘ ų
sėkmingą veiklą lemia dirbančiųjų kompetencija, tikslinga numatyti ir skirti lėšas darbuotojų
mokymui, tobulinimui ir skatinimui. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas reikalauja nuolatinio
dėmesio ir mokymo priemonių vykdymo, siekiant ne tik spręsti darbuotojų kaitos pasekmes, bet
ir stiprinti esamų darbuotojų kvalifikaciją, didinti jų žinias turizmo rinkodaros organizavimo,
rinkų analizės ir kitose srityse.
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4.3.

Lietuvos turizmo atstovybių užsienyje veiklos kokybės vertinimas

Įvertinti valstybinės institucijos turizmo marketingo veiklos naudą Lietuvai yra gana sudėtinga,
nes pagrindinis Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos tikslas – Lietuvos žinomumo gerinimas.
Žinomumo užsienyje pasikeitimą galima nustatyti tik atlikus anketinius tyrimus, įvertinus ir
palyginus gautus rezultatus su ankstesniais. Tačiau Valstybinis turizmo departamentas kol kas
tokių tyrimų reguliariai nevykdo, todėl TIC‘ ų veiklos vertinimui buvo pasirinkti kiti rodikliai.
Iki šiol buvo TIC užsienyje veiklos (bei steigimo poreikis) buvo vertinamos remiantis
pagrindiniais kriterijais nurodytais Lietuvos TIC steigimo 2006–2008 m. programoje:
• užsienio turistų gausėjimas (procentais);
• apgyvendinimo paslaugų sektoriaus pajamų, gaunamų iš užsienio (atvykstamojo)
turizmo, didėjimas (procentais);
• viešųjų turizmo rinkodaros projektų, kuriuose dalyvauta, skaičius;
• išplatintų turistinės informacijos leidinių skaičiaus didėjimas (kartais);
• centrų organizuotų renginių skaičius.
Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos kokybės vertinimas buvo atliekamas šiais pjūviais:
• užsienio turistų srautų rinkoje augimas;
• apgyvendinimo paslaugų sektoriaus pajamų, gaunamų iš užsienio (atvykstamojo)
turizmo, didėjimas;
• įvykdytų viešųjų marketingo (rinkodaros) priemonių skaičius;
• lėšų dydis marketingo veikloms.
4.3.1. Turistų srautų pokyčiai
Studijoje šalies pajamos iš tarptautinio turizmo sektoriaus yra vertinamos kaip ekonominio
naudingumo rodiklis, kurį iliustruoja turistų skaičius ir pajamos iš apgyvendinimo sektoriaus.
Turistų skaičius išanalizuotas 1 skyriuje.
43 lentelė. Pagrindinės tendencijos atvykstamojo turizmo rinkoje, remiantis svečių skaičiumi
Lietuvos apgyvendinimo įstaigose, 2003-2007 m.
Šalis

2003

2004

2005

2006

2007

Skaičius Pokytis Skaičius Pokytis Skaičius Pokytis Skaičius Pokytis Skaičius Pokytis
Vokietija

79.182

18.3

113.974

43.9

137.317

20.5

133.099

-3.1

129.828

-2.5

Rusija

50.290

3.0

49.240

-2.1

50.829

3.2

59.953

18.0

78.586

31.1

Suomija

21.300

13.6

27.303

28.2

32.996

20.9

34.951

5.9

36.613

4.8

Lenkija

59.564

-0.4

85.457

43.5

94.881

11.0

102.763

8.3

128.087

24.6

Ispanija
JK

4.600
19.770

78.5
55.2

9.156
22.751

99.0
15.1

11.177
32.941

22.1
44.8

12.078
40.005

8.1
21.4

13.788
37.731

14.2
-5.7

Prancūzija

8.532

28.4

16.803

96.9

19.292

14.8

20.299

5.2

22.321

10.0

Italija

11.548

57.8

23.475

103.3

26.518

13.0

27.127

2.3

27.772

2.4

Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 2008
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Bendras turistų skaičius iš šalių, kuriose yra Lietuvos TIC‘ ai, 2007 m., palyginti su 2006 m.,
išaugo 10,3 proc. Analizuojant turistų srautų pokyčius Lietuvos apgyvendinimo sektoriuje,
galima išskirti šias pastarųjų metų tendencijas:
•
pastaruosius dvejus metus mažėja turistų skaičius iš Vokietijos;
•
paskutiniuosius keletą metų sparčiai augęs turistų srautas iš Jungtinės Karalystės,
praėjusiais metais mėmė mažėti;
•
sparčiai auga turistų skaičius iš Rusijos, Lenkijos, Ispanijos ir Prancūzijos.
4.3.2.

Apgyvendinimo sektoriaus pajamų pokyčiai

Studijos 2 skyriuje yra pateikiamos bendros turistų išlaidos vienos kelionės metu. Analizuojant
pajamas iš atvykstamojo turizmo, atliktas apgyvendinimo sektoriaus pajamų, gautų iš
atvykstamojo turizmo, ekonominis vertinimas ir prognoziniai skaičiavimai.
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23 pav. Pajamos iš atvykstamojo turizmo pagal Lietuvos apgyvendinimo įstaigų pajamas
Šaltinis: Turizmas Lietuvoje 2007. Statistikos departamentas, 1999-2008

Atsižvelgiant į kasmet augančius turistų srautus apgyvendinimo sektoriuje, augo ir šio
sektoriaus pajamos, 2007 m. jos išaugo 17,1 proc. ir sudarė 465,5 mln. Lt.
4.3.3.

Lietuvos turizmo atstovybių vykdomų priemonių efektyvumo vertinimas

2008 metais, palyginti su 2005 metais, bendras Lietuvos TIC’ ų užsienyje biudžetas išaugo
daugiau kaip 3,5 karto, kai TIC’ ų skaičius išaugo 2 kartus. 2007 metais daugiausiai buvo
finansuojami Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos TIC‘ ai, mažiausiai – Ispanijos TIC‘as. Nors
2007 metais mažiausiai finansuotas buvo Baltijos šalių TIC‘ as Berlyne, tačiau jų biudžetą sudaro
trijų valstybių indėlis (lygiomis dalimis prisideda Latvija ir Estija). 2008 metais daugiausia lėšų
buvo skirta Jungtinės Karalystės TIC‘ ui (16,8 proc.), Prancūzijos (15,3 pro.) ir Rusijos (14,3
proc.).
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44 lentelė. Lietuvos TIC’ ų finansavimo kitimo tendencijos 2005-2008 metais, Lt
Šalis, kurioje yra
Lietuvos TIC‘ as
Vokietija
Rusija
Suomija
Lenkija
Ispanija
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Italija
Viso:

2005
150.000
200.000
270.000
200.000
820.000

Biudžetas 2005 – 2008 metais
2006
2007
210.000
265.000
250.000
350.000
330.000
320.000
250.000
330.000
110.000
155.000
70.000
500.000
94.000
420.000
78.000
1.314.000
2.378.000

2008
315.000
415.000
334.000
356.000
210.000
485.000
445.000
340.000
2.900.000

Pagrindinės Lietuvos TIC‘ų užsienyje veiklos – rinkodaros priemonių organizavimas, darbas su
žiniasklaida, darbas su turizmo verslo atstovais, informacijos teikimas klientams ir kitos
priemonės.
Lietuvos TIC‘ ų užsienyje biudžetas yra pakankamai mažas. Jei 2007 m. Lietuvos TIC‘ o
Prancūzijoje biudžetas sudarė 145 tūkst. EUR, tai pavyzdžiui, Ispanijos – 6.613 tūkst. EUR,
Graikijos – 3.950 tūkst. EUR, Jungtinės Karalystės – 1.384 tūkst. EUR, Lenkijos – 380 tūkst. EUR,
Vengrijos – 350 tūkst. EUR ir Čekijos – 165.000 tūkst. EUR.
Tolimesniam Lietuvos TIC‘ ų veiklų efektyvumo vertinimui buvo atliktas TIC‘ ų darbuotojų
apklausa (žr. Priedas Nr. 4), kurios metu buvo siekiama įvertinti sėkmingą veiklą įtakojančius
trukdžius ir laiko sąnaudos kiekvienai veiklų grupei. Pagrindiniai trukdžiai (žr. 44 lentelė),
įtakojantys analizuojamų institucijų veiklą, yra šie:
• per mažas vykdomos veiklos finansavimas;
• etatų stoka;
• Lietuvos turizmo verslo iniciatyvos stoka.
50 proc. TIC‘ ų vadovų nurodė, kad trūksta informacinių leidinių ir informacijos apie turizmo
paslaugas. Tikslinės ir į rinką orientuotos turistinės informacijos trūkumą nurodė net 70 proc.
respondentų. Papildomais trukdžiais TIC‘ų darbuotojai nurodė viešųjų pirkimų procedūras bei
leidinių šalies, kurioje yra turizmo atstovybė, kalba trūkumą. Įdomu pastebėti, jog papildomais
buvo nurodyta ir bendros turizmo strategijos užsienyje nebuvimas, menkas rinkos, kurioje jie
dirba pažinimas, nes neatliekami užsienio rinkų tyrimai, kurie reikalingi turizmo produktų
adaptavimui vartotojui.
45 lentelė. Trukdžiai, kurie įtakoja Valstybinio turizmo departamento deleguotų funkcijų vykdymą
Įtakojantys faktoriai
Lėšų trūkumas
Etatų trūkumas
Patalpų trūkumas

Atsakymų pasiskirstymas, proc.
taip
ne
100
100
100
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Įtakojantys faktoriai

Atsakymų pasiskirstymas, proc.
taip
ne
43
57
57
43
83
17

Turizmo informacinių leidinių trūkumas
Informacijos apie turizmo paslaugas trūkumas
Nepakankamas turistinės informacijos orientavimas į
tikslinius vartotojus
Darbo patirties turizmo srityje stoka
Lietuvos verslo iniciatyvumo stoka
Deleguotų funkcijų neapibrėžtumas

100
17

100
83

Nemažiau svarbus kriterijus analizuojant veiklų efektyvumą yra laiko sąnaudos kiekvienai
marketingo priemonių grupei ir kiekvienos iš jų efektyvumas. Atliekant analizę buvo įvertintas
kiekvieno TIC laiko sąnaudos, priklausomai nuo šalies, kurioje vykdoma veikla ir išvedamos
bendros tendencijos.
Turizmo specialistų veiklą puikiai iliustruoja jų veiklos rodikliai, t.y. parengtų ir išplatintų
pranešimų spaudai skaičius, parodų kuriose dalyvauta skaičius, suorganizuotų turų, juose
dalyvavusių žurnalistų ir straipsnių po jų apsilankymo skaičius, suteiktų konsultacijų skaičius,
publikuotų straipsnių skaičius (46 lentelė), darbas elektroninėje erdvėje ir pan. Toks gausus
vykdomų veiklų kiekis parodo intensyvią turizmo atstovybių darbuotojų veiklą formuojant
Lietuvos įvaizdį ir pristatant turizmo galimybes Lietuvoje.
46 lentelė. Lietuvos TIC‘ ų darbo su žiniasklaida priemonių skaičius, 2007 m.
Priemonės
Parengta ir išplatinta
pranešimų spaudai
Dalyvauta spaudos
konferencijose, TV ir
radijo laidose ir kt.
Suorganizuota
pažintinių turų po
Lietuvą šalies
žiniasklaidos
atstovams
Žurnalistų skaičius
Suteikta pagalba ir
konsultacijos
pavieniams
žurnalistams
Bendradarbiaujant
su TIC, publikuota
straipsnių apie
Lietuvos turizmą
Publikuota
straipsnių po
žurnalistų turų į
Lietuvą

Vokietijos
21

Rusijos
21

Suomijos
19

Lenkijos
19

Ispanijos
15

JK
13

Prancūzijos
31

3

5

5

9

6

5

18

1

4

6

1

1

6

7

5
333

12
17

24
28

4
19

7
34

25
216

17
51

106

24

60

42

27

35

18

5

10

18

7

8

12

7
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Gauti apklausos rezultatai parodė marketingo priemonių prioritetiškumą priklausomai nuo
laiko sąnaudų:
•
rinkodaros priemonių organizavimas (dalyvavimas parodose) – 32 proc.
•
darbas su žiniasklaida – 27 proc.
•
darbas su turizmo verslo atstovais – 18 proc.
•
informacijos kaupimas ir teikimas, administravimas –15 proc.
•
svetainės administravimas – 8 proc.
47 lentelė. Lietuvos TIC‘ ų laiko sąnaudos marketingo veiklų grupėms pagal šalis
Priemonės
Rinkodaros priemonių
organizavimas
Darbas su žiniasklaida
Darbas su turizmo verslo
atstovais
Informacijos kaupimas ir
teikimas, administravimas
Svetainės administravimas

Vokietijos

JK

Prancūzijos

Rusijos

10

30

50

40

Lenkijos Ispanijos

29

40

Italijos

25

30
25

30
25

30
5

15
15

28
19

20
20

25
20

20

5

10

20

19

10

20

15

10

5

10

5

10

10

Finansinis marketingo priemonių vertinimas parodė lėšų pasiskirstymą pagal veiklų grupes.
Lėšų marketingui analizė parodė, kaip lėšos pasikirsto pagal priemonių grupes:
• visų marketingo lėšų skiriamų TIC‘ ams užsienyje sudaro rinkodaros priemonių
organizavimas (44 proc.);
• darbas su turizmo ir verslo atstovais (20 proc.);
• darbas su žiniasklaida (18 proc.);
• kitoms priemonėms (10 proc.);
• informacijos kaupimui ir teikimui (8 proc. ).
48 lentelė. Lėšos Lietuvos TIC‘ ų marketingo veiklų grupėms, Lt
Rinkodaros
priemonių
organizavimas
Darbas su
žiniasklaida
Darbas su
turizmo verslo
atstovais
Informacijos
kaupimas ir
teikimas
Kitos priemonės
Viso

Vokietijos
JK
Suomijos Prancūzijos Rusijos Lenkijos Ispanijos
113.500
50.500
73.500
27.500
29.000
76.500
32.500

Italijos
63.500

Iš viso
466.500

7.000

15.000

5.000

50.000

24.000

47.500

19.000

27.500

195.000

12.000

56.000

25.500

17.500

71.500

7.500

8.500

14.500

213.000

0

6.000

6.000

42.500

12.500

4.000

4.000

5.000

80.000

24.960
94.500

0
190.500

5.000
115.000

22.000
159.500

13.500
150.500

11.500
147.000

0
64.000

22.500
133.000

99.500
1.054.000
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2007 m. internetinės erdvės priemonių analizė parodė (49 lentelė), kad daugiausiai e-vartotojų
sulaukė Suomijos internetinė svetainė, kuri aptarnauja ir Švedijos rinką. Tačiau šiuos skaičius
reiktų vertinti atsargiai, nes šie skaičiai kelis kartus viršija kitų užsienio TIC‘ ų svetainių
lankytojų skaičių.
49 lentelė. Lietuvos TIC‘ ų laiko sąnaudos marketingo veiklų grupėms pagal šalis, 2007 m.
Šalis, kurioje yra
Lietuvos TIC‘as

Interneto svetainės lankytojų
skaičius

Suteikta informacija (pavieniams
lankytojams, el. paštu, telefonu ir kt.)

Vokietija
Rusija
Suomija

35 500
133 000

9 000
5 500

Lenkija
Ispanija
JK
Prancūzija
Italija

45 000
30 500
3 500*
4 000
-

2 500
1 500
1 500
2 500
-

Daugiausiai pavienių turistų aptarnavo Maskvos TIC‘ as, nes Rusijoje TIC‘ as veikia greta
Lietuvos ambasados, todėl lankytojai TIC‘ e klausia informacijos ne tik apie turizmo galimybes
Lietuvoje.
4.3.4. Užsienio šalių turizmo atstovybių užsienyje finansavimas ir vykdomos priemonės
Prieš pradedant Lietuvos TIC‘ ų vykdomų marketingo priemonių efektyvumo vertinimą
pateiksime pagrindinę informaciją apie užsienio šalių turizmo atstovybėse užsienyje
pagrindines vykdomas veiklas ir finansavimo paskirstymą pagal priemonių svarbą.
Užsienyje veikiančių Nacionalinių turizmo organizacijų veikla vykdoma dviem kryptimis: NTO,
kaip vientisa sistema (apimant pagrindinį NTO biurą ir užsienio atstovybes) ir turizmo
atstovybės užsienyje (TIC‘ ai). NTO biudžetas paskirstomas pagal kryptis ir tam tikrus kriterijus,
todėl jie, priklausomai nuo bendro Nacionalinės turizmo organizacijos finansavimo, skiriasi
vykdomomis veiklomis. Pagrindiniai NTO biudžeto paskirstymą įtakojantys kriterijai25 (kai 1 –
ypač svarbu, 5 –mažiausiai svarbu): (1) užsienio rinkos svarba, (2) bendras turimas biudžetas, (3)
rinkos potencialas, (4) numatytos veiklos ir (5) su marketingo veiklomis susijusios
administracinės išlaidos.
Pasaulio turizmo organizacija pateikia marketingo priemonių finansavimo pasiskirstymą.
50 lentelė. Vidutinis marketingo priemonių finansavimo pasiskirstymas
Priemonės pavadinimas
Šalies marketingas televizijoje, spaudoje, darbas su viešųjų ryšių

25

Procentinė dalis
43,4 %

Kai NTO yra pagrindine turizmo organizacija ir TIC‘ as užsienyje
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Priemonės pavadinimas
agentūromis, reklama viešose erdvėse ir pan.
Kita reklama (speciali reklama kartu su gėrimų ar automobilių marketingu
(naudojant rėmėjų lėšas), leidinių rengimas, narystė tam tikrose
organizacijose, prezentacijos ir t.t.)
Turizmo mugės
Informavimas
Parama turizmo pramonei (bendras marketingas ir t.t.)
Viešieji ryšiai
Internetas
Parodos ir seminarai
Žiniasklaidos atstovų kelionės
Rinkos tyrimai
Supažindinamosios kelionės

Procentinė dalis
10,6 %

10,5 %
10,4%26
8.8 %
4,1 %
3,4%27
3,1%
2,5 %
2,3 %
0,9 %

Daugelio turizmo atstovybių užsienyje marketingo veiklos yra šios:
•
Aktyvi reklama užsienio rinkos turizmo vartotojams (darbas su žiniasklaida, turizmo
internetinės svetainės adaptavimas rinkai kurioje vykdoma veikla, specialiosios
reklaminės akcijos, bendrų reklaminių akcijų su vietiniais išvykstamojo turizmo
operatoriais organizavimas, reklama, turizmo rinkos vartotojų mugės28).
•
Turizmo rinkos vartotojų aptarnavimas (teminės vartotojų brošiūros, elektroniniai laiškai,
TIC‘ ų lankytojai, telefonų skambučiai, paprastasis paštas).
•
Pardavimų marketingas (TIC‘ ų dalyvavimas mugėse įtraukiant ir pardavimų partnerius
(reklamuojamos šalies atvykstamojo turizmo operatorius, viešbučių atstovus ir t.t.),
santykių su kelionių operatoriais užmezgimas bei plėtojimas).
•
Kitos marketingo priemonės (rinkos analizė ir apžvalga, nes TIC‘ ai užsienyje privalo
žinoti vietinės rinkos išvykstamojo turizmo tendencijas ir vartotojų poreikius,
konkurentų vykdomas veiklas, šalies, kurioj dirba ekonomines sąlygas. Ši informacija
turi būti perduodama į nacionalinei turizmo organizacijai – veiklų planavimui ir
atvykstamojo turizmo operatorių informavimui. Glaudus bendravimas su
atstovaujamos šalies nacionaline turizmo organizacija yra būtinas, kad jos specialistai
suprastų užsienio rinką, kurioje įkurta turizmo atstovybė).
4.3.5. Didžiausio prioriteto rinkose esančių TIC‘ ų vykdomų marketingo priemonių
efektyvumo vertinimas
TIC‘ ų užsienyje vykdomų veiklų vertinimui buvo detaliai analizuojama kiekviena iš vykdomų
marketingo priemonių, kuri buvo numatyta 2008 metams. Išanalizavus priemones, buvo
įvertintas jų efektyvumas ir nauda. Analizės metu buvo vertinamos tik I lygio prioriteto rinkų
Šios išlaidos mažės dėka perėjimo nuo spausdinto prie elektroninio informavimo būdo
Prognozuojama, kad šių marketingo priemonės ateityje ženkliai didės
28 Dalyvavimas jose dažnai apribojamas dėl dalyvavimo santykio tarp kaštų ir naudos, nes tai brangu ir ne visada tikslinga.
26
27

101

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

TIC‘ ų marketingo priemonės, tačiau analizės rezultatai bus panaudoti teikiant pasiūlymus
marketingo veiklų efektyvumui didinti ne tik I, bet ir II lygio prioritetinėse rinkose.
Detalus visų priemonių efektyvumo vertinimas pateikiamas Priede Nr. 5 ir jis atliktas remiantis
šiais rodikliais:
1) priemonių svarbos ekspertiniu vertinimu, kuris yra pagrįstas užsienio patirtimi;
2) priemonės efektyvumu, priklausomai nuo laiko sąnaudų ir lėšų poreikio.
Ekspertinis priemonių vertinimas atliekamas pagal tai, kiek konkreti priemonė yra efektyvi ir
duoda tiesioginės naudos Lietuvos atvykstamajam turizmui ir yra orientuota į tikslinius
vartotojus (kelionių operatorius ir turistus). Vertinimas atliekamas 10 balų sistemoje, kai 10 –
ypatingai svarbu iki 1, kai 1 – visiškai nesvarbu. Priemonės efektyvumas priklausomai nuo
laiko ir lėšų sąnaudų, vertinamas nuo 10 (ypač efektyvu), iki 1 (nesvarbu). Bendras vertinimas
pateikiamas priemonės efektyvumo koeficientu.
Atkreipiame dėmesį, kad patalpų nuomos išlaidos ir kitos organizacinės išlaidos čia nėra
vertinamos, nes tiesioginės įtakos marketingo veiklos efektyvumui jos neturi.
Baltijos šalių TIC‘ as Berlyne (Vokietija). Analizuoti marketingui skirtas lėšas ir etatus pagal
šalis Vokietijoje yra ganėtinai sudėtinga, be to, nustatyti kokį bendroje Baltijos šalių TIC‘ o
veikloje sudaro Lietuvos įvaizdžio kūrimo dalis nėra galimybių, neįvertinamas ir etatų skaičius
tenkantis mūsų šaliai. Tačiau tikslinga akcentuoti tai, kad Lietuvos lėšomis yra dengiamas
direktoriaus pareigybės išlaikymas, todėl lėšų dalis rinkodaros priemonėms šiame TIC‘ e
lyginant su kitomis šalimis yra mažiausios. 2008 m. Lietuvos dalis, skirta Baltijos šalių TIC‘o
Berlyne marketingo priemonėms, sudaro 95 tūkst. Lt.
Rinkodaros priemonių pasiskirstymas iliustruojamas 24 paveiksle. Daugiausia nuo marketingo
priemonėms numatytų lėšų skiriama rinkodaros priemonių organizavimui (54 proc.) ir darbui
su verslo partneriais (13 proc.).
Rinkodaros

Kitos
priemonės

priemonių

26%

organizavimas
54%

Informac ijos
kaupimas ir
teikimas
0%
Darbas su
turizmo

Darbas su

verslo

žiniasklaida

atstovais

7%

13%

24 pav. Baltijos šalių TIC‘ o Berlyne marketingo priemonių lėšų pasiskirstymas
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Ekspertinio vertinimo metu identifikuotos efektyviausios ir į tikslinius vartotojus orientuotos
Vokietijos TIC‘o vykdomos rinkodaros priemonės:
•
rinkodaros priemonių organizavimas (dalyvavimas ITB`2008 turizmo parodoje);
•
darbas su žiniasklaida (2 pažintiniai turai Vokietijos žurnalistams; pranešimų
spaudai rengimas ir platinimas žiniasklaidai bei turizmo organizatoriams; naujų
žiniasklaidos kontaktų paieška bei kaupimas; Vokietijos žiniasklaidoje
pasirodančios informacijos rinkimas ir analizavimas);
•
darbas su turizmo verslo atstovais (mokomieji seminarai apie Baltijos šalis
Vokietijos kelionių organizatoriams; pažintinis turas Vokietijos kelionių
agentams po Baltijos šalis; informacijos teikimas bei informacinės medžiagos
siuntimas, konsultavimas, pagalba ieškantiems partnerių Lietuvoje bei
Vokietijoje).
Dirbant su žiniasklaida ir turizmo verslo atstovais, organizuojant rinkodaros priemones,
Vokietijos turizmo rinkai būti pristatyti specifinius Lietuvos turizmo produktus ir išskirti
ekoturizmą ir aktyvų poilsį, akcentuojant natūralią gamtą, paukščių stebėjimą, dviračių
turizmą, keliavimą pėsčiomis ir vandens turizmą. Lietuva su Vokietija turi istorinių sąsajų
(ypatingai Klaipėdos kraštu), todėl būtina tai išnaudoti ir aktyviai pristatyti Vokietijos rinkai
adaptuotus kultūrinio turizmo produktus.
Kultūros objektai
MICE (konferencijų turizmas)
Sportiniai renginiai

4
3.5

Piligrimai

Miestų lankymas (kultūros objektai ir
renginiai)

3
Šventės (vestuvės, Naujieji metai)

Dviračių turizmas

2.5
2

Vandens pramogų parkai

Vandens turizmas

1.5
1

Nuotykiai ir ekstremalios pramogos

Golfas

0.5
0

Miestų lankymas (naktinis gyvenimas)

Keliavimas pėsčiomis

Miestų lankymas (apsipirkimas)

Poilsis paplūdimiuose

Spa paslaugos

Žvejyba

Gydymo paslaugos

Medžioklė

Kaimo turizmas

Natūrali gamta
Paukščių stebėjimas

25 pav. Lietuvos turizmo produktų potencialas Vokietijos rinkai

Lietuvos TIC‘ as Maskvoje (Rusija). Rusijos TIC‘ as išsiskiria tuo, kad dirba itin didelėje
rinkoje, be to šalis nėra ES narė ar priklausytų Šengeno erdvei. Kadangi Rusijos piliečiams,
atvykstantiems į Lietuvą reikalingos vizos ir turizmas priklauso nuo šalių politinių santykių,
todėl darbas šioje turizmo atstovybė yra daug sudėtingesnis nei kituose Lietuvos TIC‘ uose.
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Rinkodaros priemonėms Rusijos TIC‘ as skiria apie 150 tūkst. Lt. Rinkodaros priemonių
pasiskirstymas iliustruojamas 26 paveiksle, kuriame matyti, kad daugiausiai marketingo lėšų
skiriama darbui su turizmo verslo atstovais (48 proc.), rinkodaros priemonių organizavimui (19
proc.) ir darbui su žiniasklaida (16 proc.).
Kitos
Informacijos

priemonės

kaupimas ir

9%

teikimas
5%

Rinkodaros
priemonių
organizavimas
19%

Darbas su
turizmo verslo
atstovais
48 %

Darbas su
žiniasklaida
16%

26 pav. Maskvos TIC‘ o marketingo priemonių lėšų pasiskirstymas

Ekspertinio vertinimo metu identifikuotos efektyviausios ir į tikslinius vartotojus orientuotos
Rusijos TIC‘ o vykdomos rinkodaros priemonės:
•
Rinkodaros priemonių organizavimas (dalyvavimas parodose (ANTOR MICE
WORKSCHOP Maskvoje; „INTOURMARKET“ Maskvoje; „MITT“ Maskvoje; „OTDYCH
BEZ GRANIC“ Sankt Peterburge;
•
Darbas su žiniasklaida (pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas Rusijos žiniasklaidai ir
kelionių organizatoriams, spaudos konferencijos, konsultavimas; žurnalistų pažintinių
turų organizavimas; TV žurnalistų grupė (Kaziuko mugė); Krasnojarsko TV žurnalistų
grupė(Vilnius-Palanga-Neringa); Žurnalistų iš moterims skirtų leidinių grupė
(Druskininkai-Birštonas); Su TV kompanijos „Vokrug sveta“ žurnalistais parengti Lietuvos
turizmo galimybių pristatymą; ANTOR spaudos konferencija–prezentacija regioninei
žiniasklaidai („Inturmarket“ metu));
•
Darbas su turizmo verslo atstovais (reklaminių akcijų, bendradarbiaujant su Rusijos
kelionių agentūromis, organizavimas: Lietuvos reklama ant viešojo transporto priemonių
(Maskvoje); Reklama regioninėje žiniasklaidoje (Sankt Peterburge); Rinkti ir analizuoti
informaciją apie Rusijos turizmo tendencijas, aplankant visas turizmui skirtas parodas bei
kitus specializuotus renginius Maskvoje; Kartu su VTD ir Lietuvos turizmo įmonėmis
suorganizuoti pažintinį turą po Lietuvą Rusijos kelionių organizatoriams; Pažintinis turas
Latvija-Lietuva autobusu Rusijos kelionių organizatoriams);
•
Informacijos teikimas (turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus elektroniniu
paštu, paštu, telefonu; Naujų Rusijos žiniasklaidos ir kelionių organizatorių kontaktų
paieška bei kaupimas ir kt.).
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Organizuojant rinkodaros priemones, dirbant su žiniasklaida ir turizmo verslo atstovais,
Rusijos turizmo rinkai būti pristatyti specifinius Lietuvos turizmo produktus ir išskirti
medicininio Spa (sanatorijų) produktus ir poilsio pajūryje galimybes.
Kultūros objektai
4

MICE (konferencijų turizmas)

3.5

Sportiniai renginiai

Piligrimai

Miestų lankymas (kultūros objektai ir
renginiai)

3
Šventės (vestuvės, Naujieji metai)

Dviračių turizmas

2.5
2

Vandens pramogų parkai

Vandens turizmas

1.5
1

Nuotykiai ir ekstremalios pramogos

Golfas

0.5
0

Miestų lankymas (naktinis gyvenimas)

Keliavimas pėsčiomis

Miestų lankymas (apsipirkimas)

Poilsis paplūdimiuose

Spa paslaugos

Žvejyba

Gydymo paslaugos

Medžioklė

Kaimo turizmas

Natūrali gamta
Paukščių stebėjimas

27 pav. Rusijos turizmo rinkos vartotojų pasiskirstymas pagal potencialius turizmo produktus

Skatinant atvykstamąjį turizmą, Lietuva turi išnaudoti istorines sąsajas su Rusija, todėl būtina
aktyviai pristatyti specifinius ir Rusijos rinkai adaptuotus kultūrinio turizmo produktus.
Lietuvos TIC‘ as Londone (Jungtinė Karalystė). Rinkodaros priemonių pasiskirstymas
patikiamas 28 paveiksle. Daugiausia marketingo lėšų skiriama rinkodaros priemonių
organizavimui (net 60 proc.), darbui sus verslo partneriais (29 proc.), darbui su žiniasklaida (8
proc.).

Informacijos

Kitos

Darbas su

kaupimas ir

priemonės

turizmo verslo

teikimas

0%

atstovais

3%

29 %

Darbas su

Rinkodaros

žiniasklaida

priemonių

8%

organizavimas
60%

28 pav. Jungtinės karalystės TIC‘ o marketingo priemonių lėšų pasiskirstymas
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Ekspertinio vertinimo metu identifikuotos efektyviausios ir į tikslinius vartotojus orientuotos
Jungtinės Karalystės TIC‘ o vykdomos rinkodaros priemonės:
•
Rinkodaros priemonės (Lietuvos turizmo galimybes pristatanti reklaminė kampanija
Sunday Times Travel Magazine; Lietuvos reklamine kampanija Londono metro
traukiniuose (bus ieškoma partnerių); Lietuvos prisistatymo organizavimas ir darbas
Lietuvos stende turizmo parodoje „World Travel Market‘2008”/Londonas);
•
Darbas su žiniasklaida (pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas (tiesiogiai ir per
TRAVmedia portalą) Didžiosios Britanijos žiniasklaidai, konsultavimas, naujų kontaktų
paieška, temų siūlymas, individualių kelionių į Lietuvą rengimas ir t.t.; Žiniasklaidos
monitoringas);
•
Darbas su turizmo verslo atstovais (pažintinio turo Didžiosios Britanijos turizmo
atstovams, dirbančių su Lietuva, organizavimas į turizmo parodą „Vivattur 08”
/(Vilnius)/ taip pat supažindinimas su viešbučiais, turizmo paslaugomis Vilniaus
regione).
Britai turistai į Lietuvą galėtų atvykti dėl daugelio priežasčių – kultūrinio, aktyvaus (dviračių,
vandens ir keliavimo pėsčiomis) ir pasyvaus (Lietuvos paplūdimių), ekoturizmo (kaimo
turizmo, paukščių stebėjimo), konferencijų turizmo. Todėl organizuojant rinkodaros priemones,
dirbant su žiniasklaida ir turizmo verslo atstovais, dalyvaujant parodose būtina pristatyti
Lietuvos išskirtinumą pristatančius turizmo produktus.
Kultūros objektai
MICE (konferencijų turizmas)
Sportiniai renginiai

4
3.5

Piligrimai

Miestų lankymas (kultūros objektai ir
renginiai)

3
Šventės (vestuvės, Naujieji metai)

Dviračių turizmas

2.5
2

Vandens pramogų parkai

Vandens turizmas

1.5
1

Nuotykiai ir ekstremalios pramogos

Golfas

0.5
0

Miestų lankymas (naktinis gyvenimas)

Keliavimas pėsčiomis

Miestų lankymas (apsipirkimas)

Poilsis paplūdimiuose

Spa paslaugos

Žvejyba

Gydymo paslaugos

Medžioklė

Kaimo turizmas

Natūrali gamta
Paukščių stebėjimas

29 pav. JK turizmo rinkos vartotojų pasiskirstymas pagal potencialius turizmo produktus

Lietuvos TIC Varšuvoje (Lenkija). Lenkijos TIC‘ as rinkodaros priemonėms per metus skiria
147 tūkst. Lt. Rinkodaros priemonių pasiskirstymas pateikiamas 30 paveiksle, kuriame matyti,
kad daugiausia marketingo lėšų skiriama rinkodaros priemonių organizavimui (52 proc.) ir
darbui su žiniasklaida (32 proc.).
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Informacijos
kaupimas ir
teikimas
3%

Kitos
priemonės
8%

Darbas su
turizmo verslo
atstovais
5%
Rinkodaros
Darbas su

priemonių

žiniasklaida

organizavimas

32%

52%

30 pav. Lenkijos TIC‘ o marketingo priemonių lėšų pasiskirstymas

Ekspertinio vertinimo metu identifikuotos efektyviausios ir į tikslinius vartotojus orientuotos
Lenkijos TIC‘ o vykdomos rinkodaros priemonės:
•
Rinkodaros priemonės (dalyvavimas turizmo parodose (kartu su VEKS 2009, VTD,
LTPA, LR garbės konsulais, kelionės organizatoriais; TT Warsaw (Varšuva));
•
Darbas su žiniasklaida (pažintinė kelionė žurnalistams iš didžiulių Lenkijos laikraščių ir
žurnalų – VEKS 2009 (didžiausias projektas) pristatymas; Pažintinė kelionė žurnalistams
iš didžiulių Lenkijos laikraščių ir žurnalų – Druskininkų vandens parko (stambiausia
investicija) pristatymas; „Seklio instinktas – gidas po Lietuvą“ laidos pristatymas
televizijos kanale TV4; Naujų žiniasklaidos kontaktų paieška bei kaupimas ir Lenkijos
žiniasklaidoje pasirodančios informacijos rinkimas ir analizavimas);
•
Darbas su turizmo verslo atstovais (Naujų Lenkijos žiniasklaidos ir kelionių
organizatorių kontaktų paieška bei kaupimas);
•
Informacijos teikimas (TIC svetainės aktualizacija ir funkcionalumo padidinimas ir
Internetinio forumo apie Lietuvą sukūrimas ir administravimas).
Lenkija yra didelė rinka ir turistai iš šios šalies į Lietuvą gali atvykti autotransporto
priemonėmis (automobiliais ir autobusais). Lenkijos turistai atvyksta į Lietuvą dėl kultūrinio
turizmo, miestų lankymo ir piligrimystės.
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Kultūros objektai
MICE (konferencijų turizmas)
Sportiniai renginiai

4
3.5

Piligrimai

Miestų lankymas (kultūros objektai ir
renginiai)

3
Šventės (vestuvės, Naujieji metai)

Dviračių turizmas

2.5
2

Vandens pramogų parkai

Vandens turizmas

1.5
1

Nuotykiai ir ekstremalios pramogos

Golfas

0.5
0

Miestų lankymas (naktinis gyvenimas)

Keliavimas pėsčiomis

Miestų lankymas (apsipirkimas)

Poilsis paplūdimiuose

Spa paslaugos

Žvejyba

Gydymo paslaugos

Medžioklė

Kaimo turizmas

Natūrali gamta
Paukščių stebėjimas

31 pav. Lenkijos turizmo rinkos vartotojų pasiskirstymas pagal potencialius turizmo produktus

Tikslinga plėtoti marketingo priemones I lygio prioritetinėse rinkose ir stiprinti Lietuvos
turizmo atstovybių veiklas, etatų skaičiaus didinimu, finansavimą ir plėtojant tik efektyvias
marketingo priemones, kurios būtų nukreiptos į tikslinių vartotojų grupes.

4.3 skyriaus išvad os
Įvertinti valstybinių institucijų veiklą užsienyje ir šios veiklos naudą Lietuvai yra gana
sudėtinga, nes pagrindinis Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos tikslas – Lietuvos žinomumo
gerinimas. Žinomumo pasikeitimą užsienyje galima nustatyti tik atlikus anketinius tyrimus.
Šioje studijoje Lietuvos TIC‘ ų užsienyje veiklos kokybės vertinimas buvo atliekamas šiais
aspektais:
• užsienio turistų srautų rinkoje augimas;
• apgyvendinimo paslaugų sektoriaus pajamų, gaunamų iš užsienio (atvykstamojo)
turizmo, didėjimas;
• lėšų dydis TIC‘ ų vykdomoms marketingo veikloms;
• įvykdytų marketingo (rinkodaros) priemonių skaičius.
Analizė parodė, kad bendras turistų iš šalių, kuriose Lietuvos turi įsteigusi turizmo atstovybes,
skaičius 2007 m., palyginti su 2006 m., išaugo daugiau kaip 10 proc. Tačiau analizė pagal šalis
parodė tam tikrus pokyčius:
• pastaruosius dvejus metus mažėja turistų skaičius iš Vokietijos;
• paskutiniuosius keletą metų sparčiai augęs turistų srautas iš Jungtinės Karalystės,
praėjusiais metais mėmė mažėti;
• sparčiai auga turistų skaičius iš Rusijos, Lenkijos, Ispanijos ir Prancūzijos.
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Atsižvelgiant į kasmet augančius turistų srautus, nustatyta, kad augo ir apgyvendinimo
sektoriaus pajamos, 2007 m. jos išaugo 17,1 proc. ir sudarė 465,5 mln. Lt.
2008 metais, palyginti su 2005 metais, bendras Lietuvos TIC’ ų užsienyje biudžetas išaugo
daugiau kaip 3,5 karto, kai TIC’ ų skaičius išaugo 2 kartus. 2008 metais daugiausia lėšų buvo
skirta Jungtinės Karalystės TIC‘ ui (16,8 proc.), Prancūzijos (15,3 pro.) ir Rusijos (14,3 proc.).
Lietuvos TIC‘ ų užsienyje biudžetas yra pakankamai mažas. Jei 2007 m. Lietuvos TIC‘ o
Prancūzijoje biudžetas sudarė 145 tūkst. EUR, tai pavyzdžiui, Ispanijos – 6.613 tūkst. EUR,
Graikijos – 3.950 tūkst. EUR, Jungtinės Karalystės – 1.384 tūkst. EUR, Lenkijos – 380 tūkst. EUR,
Vengrijos – 350 tūkst. EUR ir Čekijos – 165.000 tūkst. EUR.
Pagrindinės Lietuvos TIC‘ų užsienyje veiklos – rinkodaros priemonių organizavimas, darbas su
žiniasklaida, darbas su turizmo verslo atstovais, informacijos teikimas klientams ir kitos
priemonės.
Vertinant TIC‘ ų marketingo veiklų efektyvumą, atsižvelgta į laiko sąnaudas, skiriamas
įgyvendinti kiekvienai marketingo priemonių grupei, ir ekspertiniu vertinimu įvertintas
kiekvienos marketingo priemonės tikslingumas ir nauda.
Daugiausia laiko Lietuvos turizmo atstovybių darbuotojai skiria rinkodaros priemonių
organizavimui (dalyvavimui parodose) (32 proc.), darbui su žiniasklaida (27 proc.), darbui su
turizmo verslo atstovais (18 proc.), mažiausiai – informacijos kaupimui ir teikimui (15 proc.) ir
svetainės administravimui (8 proc.).
Daugiausia lėšų Lietuvos turizmo atstovybės skiria rinkodaros priemonių organizavimui (44
proc.), darbui su turizmo verslo atstovais (20 proc.), darbui su žiniasklaida (18 proc.),
mažiausiai kitoms priemonėms (10 proc.) ir informacijos kaupimui ir teikimui (8 proc.).
Atlikus kitų šalių turizmo atstovybių veiklos rodiklių analizę, nustatyta, kad Lietuvos TIC‘ ų
užsienyje atliekamos marketingo veiklos beveik iš esmės atitinka kitų šalių turizmo atstovybių
vykdomas veiklas.
Tačiau reiktų įvertinti, keletą užsienio šalių turizmo atstovybių vykdomų veiklų:
•
nacionalinės turizmo internetinės svetainės adaptavimas rinkai kurioje vykdoma veikla;
•
dalyvavimas turizmo mugėse / parodose dažnai apribojamas dėl dalyvavimo kaštų ir
naudos santykio, nes tai brangu ir ne visada tikslinga;
•
teminių brošiūrų platinimas tikslinėms vartotojų grupėms;
•
rinkos analizė ir apžvalga, nes TIC‘ ai užsienyje privalo žinoti vietinės rinkos
išvykstamojo turizmo tendencijas ir vartotojų poreikius, konkurentų vykdomas
veiklas. Ši informacija turi būti perduodama į nacionalinei turizmo organizacijai, kuri
planuoja marketingo veiklas.
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Lietuvos TIC‘ ų priemonių efektyvumo vertinimas buvo jis atliktas remiantis priemonių
svarbos ekspertiniu vertinimu, kuris yra pagrįstas užsienio patirtimi ir marketingo priemonės
efektyvumu, priklausomai nuo laiko sąnaudų ir lėšų poreikio. TIC‘ ų vykdomų marketingo
priemonių analizė pagal laiko sąnaudas ir lėšų poreikį parodė, kad mažiausiai efektyvios
veiklos yra nuolatinis dalyvavimas parodose, tuo tarpu darbas su žiniasklaida ir darbas su
turizmo verslo atstovais yra naudingiausias ir duodantis didžiausią naudą, siekiant didinti
žinomumą apie šalį ar sudominti turistus atvykti į šalį. Be to, Lietuvos turizmo atstovybių
užsienyje darbuotojai daug laiko skiria lankytojų aptarnavimui, kuris bendroje marketingo
veikloje mažiausiai svarbi priemonė.
Šiandieninėmis sąlygomis ypatingai svarbi rinkodaros priemonė – internetinė svetainė, kuri
nėra patraukli savo skirtingais adresais ir skirtingu administravimo lygiu. Dažniausiai užsienio
šalių turizmo atstovybės naudoja nacionalinės internetinės svetainės nuolat atnaujinamą
informaciją apie savo šalį ir ją tik adaptuoja rinkai, kurioje veikia turizmo atstovybė.
Remiantis užsienio patirtimi, Lietuvos turizmo atstovybių biudžetą skirstant pagal šalis
rekomenduojame atsižvelgti į užsienio rinkos svarbą (prioritetiškumą), bendrą turimą Lietuvos
TIC‘ ų biudžetą, užsienio rinkos potencialą ir numatytas prioritetines ir efektyviausias
marketingo veiklas.
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4.4.

Lietuvos TIC‘ ų pavadinimo keitimo poreikis

4.4.1. Kitų šalių turizmo atstovybių pavadinimai
Lietuvos turizmo marketingo veiklai pagrįsti ir palyginti su kaimyninių ar panašių šalių
vykdomomis marketingo veiklomis užsienyje, buvo išanalizuota Latvijos, Lenkijos, Estijos ir
Čekijos užsienio atstovybių (užsienio TIC) kiekis ir vykdomos veiklos.
Internetinėje prieigoje29 nurodoma, kad Latvija turizmo atstovybes turi 5 šalyse: Suomijoje,
Vokietijoje, J. Karalystėje, Švedijoje ir Rusijoje.
•
Latvian Tourism Bureau in Helsinki;
•
Baltic Tourism Information Centre in Berlin;
•
Latvian Tourism Bureau in London;
•
Latvian Tourism Bureau in Stockholm;
•
Latvia Tourism Bureau in Moscow.
Atstovybių pavadinimai yra išversti į anglų kalbą ir turizmo atstovybių pavadinimuose
naudojamas žodis „Bureau“. Nurodomi tik el. pašto adresai, todėl nėra aišku ar turizmo
atstovybėms yra sukurtos internetinės svetainės.
Lenkija yra įsteigusi turizmo atstovybes 14 šalių: Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje,
Nyderlanduose, Japonijoje, Vokietijoje, JAV, Rusijoje, Švedijoje, Vengrijoje, J. Karalystėje, Ukrainoje ir
Italijoje:
•
Polnishes Fremdenverkehrsamt
•
Pools Informatiebureau voor Toerisme
•
Office National Polonais de Tourism
•
Oficina Nacional de Tourismo de Polonia
•
Pools Informatiebureau voor Toerisme
•
Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio
•
Polnisches fremdenverkehrsamt
•
Polish National Tourist Office
•
Polskaja Turisticeskaja Organizacija
•
Polska Statens Turistbyra
•
Lengyel Nemeti Idegenforgalmi Kepviselet
•
Polish National Tourist Office
•
Polski Osrodek Informacji Turystycznej w Kijowie
•
Ufficio Turistico Polacco

29

http://www.latviatourism.lv/info.php?id=51
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Lenkija išsiskiria tuom, kad neturi turizmo atstovybės Suomijoje. Lenkijos turizmo atstovybių
užsienyje pavadinimai yra išversti į tos šalies, kurioje yra atstovybė, kalbą. Anglų kalboje
atstovybių pavadinimuose naudojamas žodis „Office“.
Visoms atstovybėms yra sukurtos atskiros internetinės svetainės, jos yra skirtingos ir sunkiai
įsimenamos, pavyzdžiui, www.polonia.it, www.polska-tourist.info.hu, www.polen-info.de,
www.visitapolonia.org ir kt.
Čekijos turizmo atstovybės yra įkurtos 22 šalyse: Austrijoje, Belgijoje (ir Liuksemburge), Kanadoje,
Kinijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, J. Karalystėje (ir Airijoje), Graikijoje, Vengrijoje,
Italijoje, Izraelyje, Japonijoje, Korėjoje, Meksikoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Rusijoje, Slovakijoje,
Ispanijoje (ir Portugalijoje), Šveicarijoje, Ukrainoje, JAV:
•
Tschechische Zentrale fur Tourismus-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Tšekin matkailutoiisto Eduskaja Suomessa-Czech Tourism
•
Office national tcheque du tourisme-Czech Tourism
•
Tschechische Zentrale fur Tourismus-Czech Tourism
•
Tschechische Zentrale fur Tourismus-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Cseh Idegenforgalmi Hivatal-Czech Tourism
•
Ente Nazionale Ceco per il Turismo-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czechtourism
•
Oficina Nacional Checa de Turismo-Czech Tourism
•
Tsjechisch Bureau voor Toerisme-Czech Tourism
•
Czeska Centrala Ruchu Turyscznego-Czech Tourism
•
Nacionalnoje turisticeskoje upravlienije Cieskoj Riespubliki
•
Česka centrala cestovneho ruchu-Czech Tourism
•
Oficina Nacional Checa de Turismo-Czech Tourism
•
Tschechische Zentrale fur Tourismus-Czech Tourism
•
Nacionalnie turistine upravlenja Ceskoi Riespubliki Czech Tourism
•
Czech Tourist Authority-Czech Tourism
Pavyzdžiui, Vokietijoje yra net dvi Čekijos turizmo atstovybės – Berlyne ir Miunchene. Tuo
tarpu yra ir tokių atstovybių, kurios veikia dviejose šalyse – Belgijoje (ir Liuksemburge), J.
Karalystėje (ir Airijoje), Ispanijoje (ir Portugalijoje).
Čekijos turizmo atstovybių pavadinimai yra išversti į tos šalies, kurioje yra atstovybė, kalbą.
Anglų kalba atstovybių pavadinimuose naudojamas žodis „Authority“.
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Išskirtinis dalykas čekų rinkoje yra tas kad, visoms atstovybėms yra sukurtas bendras
internetinis portalas (www.czechtourism.com) ir išverstas į 18 kalbų (čekų, danų, vokiečių,
anglų, ispanų, prancūzų, italų, olandų, lenkų, portugalų, rusų, suomių ir kt.). Atstovybėms yra
sukurti tik atskiri el. pašto adresai, kurie yra labai puikiai įsimenami: info-at@czechtourism.com,
info-be@czechtourism.com, info-ca@czechtourism.com, info-uk@czechtourism.com, infogr@czechtourism.com ir t.t.
Estija turi vienintelę turizmo atstovybę Vokietijoje, kuri veikia kartu su kitomis Baltijos šalimis
(Latvija ir Lietuva). Internetinėse prieigose nurodoma, kad kai kurias Estijos turizmo atstovybių
funkcijas atlieka ambasadose paskirtas už turizmą atsakingas asmuo. Estijos turizmo taryba
(Estonian Tourist Board) atsakydama į mūsų paklausimą nurodė, kad Estija neturi turizmo
atstovybių užsienyje, todėl Estijos turizmo tarnybos darbuotojai organizuoja pristatymus
parodose, žurnalistų keliones, kelionių agentūrų susitikimus ir kt.
4.4.2. Pasiūlymai Lietuvos TIC‘ ų pavadinimams
Pasaulyje ir Lietuvoje terminas „Turizmo informacijos centras“ yra susijęs su lankytojų centro
įvaizdžiu, kurio pagrindinė funkcija – suteikti informaciją apie regioną ar vietovę. Yra rizika, jog
terminas „turizmo informacijos centras“ gali būti klaidingai interpretuojamas tik kaip lankytojų
konsultavimo vieta, o ne tai, kad jo veikla apima visą kaip nacionalinės turizmo institucijos
atstovo užsienyje veiklą – t.y. Lietuvos marketingas/turizmo joje propagavimas.
Pagrindinė priežastis pakeisti Lietuvos TIC‘ ų pavadinimą yra ta, kad jie būtų tikslinių vartotojų
(pvz., potencialių lankytojų, kelionių operatorių) lengvai atpažįstami kaip turizmo organizacijos
padaliniai. Tai priartintų juos prie pasaulinėje praktikoje bei terminologijoje naudojamų
pavadinimų.
51 lentelė. Galimų Lietuvos TIC‘ ų užsienyje pavadinimų analizė
Pavadinimas
Lietuvos turizmo taryba
/ Lithuania Tourism Board

Lietuvos turizmo biuras
/ Lithuania Tourism Office

Lietuvos turizmo institucija
/ Lithuania Tourism Authority
Lietuvos Turizmas
/Tourism Lithuania

Privalumai
Aiškiai apibrėžia funkciją
Žinomas pasaulyje
Aiškus oficialios institucijos
pavadinimas
Aiškiai apibrėžia veiklos funkciją
Pripažinta pasaulyje
Aišku, kad tai yra oficiali
institucija
Aišku, kad tai yra oficiali
institucija
Labiau šiuolaikiškas nei ‘taryba’
ar ‘biuras’
Gana plačiai pripažintas (pvz.
www.visitaustralia.com )/
Reasonably widely recognised

Trūkumai
Truputį senamadiškas

Truputį senamadiškas

Dar labiau pasenęs nei “taryba”
ar “biuras”(minėti anksčiau)
Mažiau naudojamas, nei
‘visitxxx’
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Pavadinimas
Visit Lithuania

Privalumai
(e.g. Tourism Australia)
Atspindi tendenciją vadinti
turizmo biurus ‘visitXXšalį’ ’
(pvz.: Visit Britain, Visit
Scotland, Visit Denmark, etc.)

Trūkumai
Gali būti painiojamas su privačiu
turoperatoriumi

Pavadinimą naudoja privati
kelionių agentūra

Rekomendacijos dėl siūlomo pavadinimo yra pateikiamos prioritetine tvarka:
1. Visit Lithuania – puikus pavadinimas, nes jis atspindi modernesnį požiūrį,
perteikiantį įspūdį apie Lietuvą kaip apie modernią ir sekančią naujas tendencijas
šalį. Ypač tai vertina kelionių operatoriai. Vis daugiau NTO save ima vadinti
‘visitŠALISX’.
2. Lietuvos turizmas / Tourism Lithuania – pavadinimas taip pat perteikia įspūdį apie
Lietuvą kaip apie modernią, adaptuojančią naujas turizmo tendencijas šalį,
plėtojančią verslo santykius šiuolaikiškais metodais, kas ypač aktualu turizmo
operatoriams.
3. Lietuvos turizmo biuras / Lithuania Tourism Office – pavadinimas yra plačiai
naudojamas ir parodo, kad tai yra oficiali turizmo organizacija. Šis terminas yra
mažiau oficialus, nei ‘turizmo taryba’, tačiau jis yra labiau universalus nes jo
vertimas yra geriau suprantamas.
4. Lietuvos turizmo taryba / Lithuania Tourism Board (Tourism office ) – yra plačiai
pripažįstamas terminas, kuris aiškiai parodo, kad ši organizacija yra oficiali
nacionalinė turizmo organizacija.
5. Lietuvos turizmo institucija / Lithuania Tourism Authority – senamadiškas ir mažai
naudojamas
TIC‘ ų specialistai siūlo ir tokius pavadinimus, kaip Ital. Ente Nazionale Lituano per il Turismo
ar vok. Tourismusbüro Litauen ir pan.
4.4 skyriaus išvad os
Būtina keisti Lietuvos TIC‘ ų pavadinimą ir remiantis užsienio šalių patirtimi, geriausiai TIC‘ ų
užsienyje veiklą atspindėtų pavadinimas – Lithuania Tourism Office (Lietuvos turizmo biuras).
Šį pavadinimą internetinėse svetainėse tikslinga išversti į atitinkamos šalies kalbas, pavyzdžiui
Prancūzijoje naudoti Office du tourisme de Lituanie ir pan.
Internetinėje erdvėje informacija turi būti pateikiama vienu skambiu internetinės svetainės
pavadinimu (kaip pavyzdžiui, visit Lithuania, travel Lithuania, tourism Lithuania, enjoy
Lithuania ir pan.), tik domeino pabaiga turi būti adaptuota šaliai, kurioje turizmo atstovybė
veikia(*.de, *.uk ir t.t.).
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5. LIETUVOS TURIZMO ATSTOVYBIŲ INTEGRAVIMAS Į LEPA
ATSTOVYBES PRINCIPAI
Lietuvos ekonominių ir verslo interesų atstovavimas. Lietuvos ekonominiams ir verslo
interesams užsienyje atstovauja:
•
Lietuvos diplomatinių ir konsulinių atstovybių karjeros diplomatai – ekonomikos
patarėjai;
•
Ūkio ministerijos skiriami komercijos atašė;
•
VšĮ „Lietuvos ekonominės plėtros agentūros“ (toliau – LEPA) atstovai.
Kadangi Ekonomikos patarėjos sietinos su sietuvos Respublikos ekonominės politikos
atstovavimu, verslo klausimų sprendimu politiniame lygmenyje, o komercijos atašė ir LEPA
atstovų darbas apibrėžtas eksporto ir investicijų skatinimo veikla mikro – lygmenyje,
koncentruojantis į verslo ryšius įmonių lygmenyje toliau bus analizuojami tik dviejų pastarųjų
atstovybių veikla.
Lietuvos Respublikos komercijos atašė (toliau vadinama – komercijos atašė) yra ūkio ministro
įsakymu į užsienio valstybę paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis, pagal Ūkio ministerijos
kompetenciją padedantis atstovauti Lietuvos Respublikos ekonominiams interesams valstybėje,
kurioje yra akredituotas. Komercijos atašė yra pavaldus ūkio ministrui ir buvimo valstybės
diplomatinės atstovybės vadovui. Komercijos atašė gali būti paskirtas pavaduotojas ar
padėjėjas, kuris yra pavaldus komercijos atašė.
Komercijos atašė pareigybės pradėtos steigti 2001 metų pabaigoje Lietuvai svarbiose užsienio
rinkose. Šiuo metu Lietuvos komercijos atašė dirba Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje,
Prancūzijoje, Švedijoje, Rusijoje (Maskvoje ir Sankt Peterburge), Nyderlanduose, Ukrainoje,
Kazachstane, Kinijoje, Estijoje. Iš viso yra įsteigta 13 Lietuvos komercijos atašė pareigybių, tačiau
Baltarusijoje ir Vokietijoje komercijos atašė šiuo metu nedirba, nes atliekamos jų skyrimo ir
derinimo su kitomis institucijomis procedūros. Naują komercijos atašė pareigybę planuojama
steigti Airijoje.
LEPA atstovybės steigiamos ekonominiuose ir verslo centruose, kuriuose nėra Lietuvos
diplomatinės ar konsulinės atstovybės. Šiuo metu LEPA atstovybės yra Vokietijoje (Hamburge,
Ofenbache, Baltijos šalių informacinis biuras Vokietijoje, Hahno mieste) ir Belgijoje (Briuselyje).
LEPA atstovai yra pavaldūs LEPA generaliniam direktoriui. LEPA atstovui gali būti
paskiriamas patarėjas.
Svarbiausieji komercijos atašė ir LEPA atstovų uždaviniai yra:
•
skatinti lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą;
•
skatinti ir pritraukti užsienio investicijas į Lietuvą;
•
skatinti atvykstamąjį turizmą į Lietuvą;
•
formuoti teigiamą Lietuvos ekonominį įvaizdį;
•
atstovauti ir ginti Lietuvos Respublikos įmonių interesus paskyrimo valstybėje.
115

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

Komercijos atašė ir LEPA atstovai užsienyje atlieka šias funkcijas:
•
Skatina eksportą, padeda Lietuvos įmonėms pateikti į užsienio rinkas: teikia informaciją
apie atstovaujamas rinkas; padeda užmegzti verslo kontaktus; organizuoja tarptautines
verslo misijas, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir verslo kontaktų mugėse ir kt.
•
Skatina užsienio investicijas į Lietuvos ūkį: aktyviai pristato investicijų galimybes
Lietuvoje potencialiems užsienio investuotojams; organizuoja individualius investuotojų
vizitus į Lietuvą ir kt.
•
Formuoja teigiamą Lietuvos ekonominį įvaizdį užsienyje: inicijuoja pranešimus apie
Lietuvos ekonomines aktualijas užsienio žiniasklaidoje; organizuoja užsienio žurnalistų
vizitus į Lietuvą ir kt.
•
Skatina atvykstamąjį turizmą: organizuoja ir dalyvauja Lietuvos turizmo galimybių
pristatymuose; padeda surengti užsienio atstovų dalyvavimą Lietuvos turizmo
renginiuose, parodose ir mugėse.
•
Atstovauja Lietuvos įmonių interesas užsienyje: teikia informacinę, organizacinę,
marketingo ir juridinę pagalbą, konsultacijas.

32 pav. Dabartinė LEPA struktūra

Užsienio TIC‘ų veiklų organizavimas ir monitoringas. Remiantis LRV nutarimu Nr. 594 „Dėl
Lietuvos turizmo plėtros agentūros reorganizavimo“, patv. 2008 m. birželio 18 d. viešoji įstaiga
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Lietuvos turizmo plėtros agentūra jungimo būdu buvo reorganizuota į Lietuvos ekonominės
plėtros agentūrą. Šiuo nutarimu buvo pavesta Ūkio ministerijai įgyvendinti savininko teises ir
pareigas.
Iki šiol turizmo politiką formavo ir marketingo veiklos priemones rengdavo bei jų veiklą
organizuodavo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Kai kurių iš
marketingo priemonių įgyvendinimą pavesdavo Lietuvos turizmo plėtros agentūrai, kuriai
priklausė TIC‘ ai užsienyje. Marketingo priemonės ir lėšos TIC‘ ų išlaikymui buvo numatomos
Nacionalinėje turizmo programoje ir Valstybinis turizmo departamentas direktoriaus tvirtinamu
turizmo rinkodaros priemonių planu, planuojamu kiekvieniems ateinantiems metams (pagal
Nacionalinę turizmo plėtros programą, 7.16 priemonė).
Valstybinio
turizmo
departamento
marketingo
skyriaus
specialistai
glaudžiai
bendradarbiaudami su užsienio TIC‘ ų specialistais vykdydavo jų veiklų planavimą ir jų
įgyvendinimo monitoringą.
Reorganizavus Lietuvos turizmo plėtros agentūrą, TIC‘ ų veiklos kontrolės ir monitoringo
Valstybinis turizmo departamento specialistai nebegalės vykdyti iki šiol vykdytų veiklų, o tai
gali neigiamai įtakoti turizmo politiką ir marketingą užsienyje.
Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybės šiai dienai yra tik Vokietijoje ir Belgijoje, be
to jos įsteigtos ne sostinėse.
Susipažinus su LEPA vykdomomis funkcijomis pastebėta, kad su TIC‘ ų užsienyje veikla
glaudžiai yra susiję LEPA atstovų uždaviniai – atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas ir
teigiamo Lietuvos ekonominio įvaizdžio formavimas persidengia su turizmo marketingo
veiklomis.
5 skyriaus išvados
Ekonominio sąstingio ir krizės sąlygomis, rekomenduojame Valstybinio turizmo departamento
specialistams ir toliau vykdyti ar dalyvauti vykdant TIC‘ ų veiklos kontrolę ir monitoringą
dirbant I ir II lygio prioritetinėse rinkose.
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IŠVADOS
1.
Įvertinus pagrindines užsienio šalių turizmo rinkas pagal rinkos dydį, išvykstamojo
turizmo srautus, išlaidas, pasiekiamumą bei Lietuvos turizmo produktų patrauklumą, buvo
identifikuoti trys lygiai prioritetinių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų.
1.1. Pirmo (I) lygio prioritetinės rinkos – Vokietija, Rusija, Lenkija ir Jungtinė Karalystė.
1.2. Antro (II) lygio prioritetinės rinkos – Prancūzija, Ispanija ir Italija.
1.3. Trečio (III) lygio prioritetinės rinkos – Suomija, Baltarusija, Latvija, Estija, Danija,
Nyderlandai, Švedija ir Ukraina.
1.4. Pirmo lygio prioritetinėse rinkose turizmo politika turėtų būti formuojama ir
vykdoma stipriausiai, nes Lietuvos atvykstamajam turizmui jos yra svarbiausios. Šiose
prioritetinėse rinkose yra įkurti Lietuvos turizmo informacijos centrai, todėl pasiūlymuose bus
pateiktos efektyviausios priemonės 2009-2013 m., siekiant sustiprinti Lietuvos turizmo įvaizdį ir
padidinti turistų srautus bei pajamas iš Vokietijos, Rusijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės.
Rekomenduojama nustatyti laukiamus turizmo atstovybių veiklos efektyvumo rodiklius –
turistų skaičiaus pagal šalis augimas apgyvendinimo įstaigose (5 proc. kasmet) ir pajamų
didėjimas (7 proc. kasmet).
1.5. Antro lygio prioritetinės rinkos yra svarbios Lietuvos atvykstamajam turizmui šalys,
kuriose Lietuvos žinomumas dar nėra pakankamas, tačiau šios šalys turi didelį turistinį
potencialą. Šiose prioritetinėse rinkose yra įkurti TIC‘ ai, todėl atsižvelgiant į šių rinkų
išvykstamojo turizmo rodiklius ir nuolat augančius šių šalių išvykstamojo turizmo srautus,
Lietuva turėtų ir toliau šiose rinkose turėtų didinti šalies žinomumą, populiarinti adaptuotus
kiekvienai rinkai patraukliausius Lietuvos turizmo produktus, siekiant pritraukti turistų srautus
iš Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos. Rekomenduojama nustatyti laukiamus turizmo atstovybių
veiklos efektyvumo rodiklius – turistų skaičiaus pagal šalis augimas apgyvendinimo įstaigose (3
proc. kasmet) ir pajamų didėjimas (5 proc. kasmet).
1.6. Trečio lygio prioritetinėse rinkose Lietuvos marketingo priemonių pagrindinis tikslas
– didinti Lietuvos žinomumą. Kadangi šio prioriteto rinkų 2009-2013 m. yra atrinktos 8 šalys,
siūlytume Valstybinio turizmo departamento marketingo priemonėmis skatinti atvykstamąjį
turizmą priklausomai nuo šalies potencialo:
• nuo 2009 metų be Suomijos marketingo priemones aktyviai vykdyti Švedijoje ir
Baltarusijoje;
• nuo 2010 metų – Nyderlanduose ir Danijoje;
• nuo 2011 metų – Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje.
2.
Šiuo tyrimu buvo nustatyta, kad I ir II lygio prioritetinėse rinkose būtina stiprinti
esamų Lietuvos turizmo informacijos centrų užsienyje veiklas, didinanti finansavimą ir etatų
skaičių I lygio prioritetinėse rinkose, vykdyti tik tikslines ir efektyvias marketingo veiklas.
2.1. Būtina stiprinti TIC‘ ų veiklas pirmo lygio prioritetinėse rinkose (Vokietijoje, Rusijoje,
Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje) ir ,esant galimybėms, priklausomai nuo Vokietijos rinkos
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svarbos Lietuvos atvykstamajam turizmui, rekomenduojame įsteigti naują atskirą Lietuvos
TIC‘ą Vokietijoje.
2.2. Pagal galimybes tikslinga plėtoti TIC‘ ų veiklą antro lygio prioritetinėse rinkose
(Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje).
2.3. Tyrimas parodė, kad ekonomiškai naudinga uždaryti Suomijos TIC‘ ą ir Suomijos
turizmo rinką priskirti trečio lygio prioritetinėms turizmo rinkoms. Neatsižvelgus į šią
rekomendaciją, siūlome svarstyti Suomijos TIC‘ o reorganizavimą, turizmo atstovybės veiklas
išplečiant visoje Skandinavijos rinkoje (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija).
2.4. Atsižvelgiant į atliktą analizę ir ekonominę situaciją, rekomenduojame trečio lygio
prioritetinėse rinkose iki 2013 metų neinicijuoti naujų TIC‘ ų tinklo plėtros. Kadangi šio darbo
uždavinys – pateikti TIC‘ ų veiklos efektyvumo vertinimą ir priemones tolimesnei TIC‘ ų
veiklai, mūsų pasiūlymuose pateikiamos tik bendros marketingo priemonių gairės trečio lygio
prioritetinėse rinkose, o išsamios ir konkrečios marketingo priemonės turėtų būti numatytos
Lietuvos turizmo rinkodaros strategijoje.
3.
Atsižvelgiant į atliktą kitų šalių turizmo atstovybių pavadinimų analizę, įvertinus
vyraujančias nacionalinių turizmo organizacijų organizacines schemas ir esamą situaciją,
rekomenduojame keisti šiuo metu esantį pavadinimą „turizmo informacijos centras“ į
pavadinimą, kuris atspindėtų realias turizmo atstovybių vykdomas funkcijas.
4.
Atlikus TIC‘ ų veiklos efektyvumo analizę ir įvertinus aptarnaujamos rinkos dydį,
priskirtas funkcijas ir veiklas, pagrindinius vykdomos veiklos trukdžius, laiko ir lėšų sąnaudas
nustatėme, kad darbuotojų skaičius TIC‘ uose (Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Lenkijoje ir
Rusijoje) yra per mažas. Atlikus Lietuvos ir užsienio valstybių TIC‘ ų vykdomų priemonių
palyginamąją analizę, marketingo priemonių naudos vertinimą, nustatyta, kad parodų skaičius,
kuriose dalyvavo Lietuvos TIC‘ ai yra ženkliai per didelis, dėl to yra patiriamos didelės laiko
sąnaudos ir išleidžiama daug lėšų, todėl tikslinga mažinti dalyvavimo parodose skaičių,
daugiau laiko ir lėšų skiriant darbui su žiniasklaida ir turizmo verslo atstovais, marketingo
kampanijoms.
5.
Remiantis užsienio šalių patirtimi, nustatyta, kad būtent nacionalinė turizmo
organizacija formuoja turizmo politiką bei vykdo tyrimus apie patrauklias turizmo galimybes.
Marketingo priemonės užsienio rinkose yra įgyvendinamos bendradarbiaujant su TIC‘ ais
užsienyje. Siekiant išlaikyti vientisą Lietuvos turizmo politiką, marketingo veiklas užsienyje
būtina įgyvendinti per įkurtus užsienio TIC‘ us.
6.
Šiame laikotarpyje, keičiantis Lietuvos TIC užsienyje valdymo ir administravimo
sąlygoms, t.y. reorganizavus Lietuvos turizmo plėtros agentūrą į Lietuvos ekonominės plėtros
agentūrą (LEPA), Valstybiniam turizmo departamentui rekomenduojame išlaikyti ir toliau
vykdyti užsienio šalyse veikiančių TIC‘ ų veiklos monitoringą ir kontrolę. Tuo tarpu, Lietuvos
ekonominės plėtros agentūrai perduoti tik TIC‘ ų užsienyje veiklų administravimą ir
organizavimą.
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PASIŪLYMAI
Rekomendacijos TIC‘ ų veiklos efektyvumui didinti
I lygio prioritetinėse rinkose
1. Stiprinti TIC‘ ų veiklą pirmo lygio prioritetinėse rinkose (Vokietijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir
Jungtinėje Karalystėje).
2. Šiose rinkose būtina skatinti tik efektyviausias marketingo priemones, mažinant
dalyvavimo parodose skaičių, paliekant tik prioritetines regionines parodas, kurios yra
orientuotos į turizmo produktus ir turizmo verslą.
3. Tikslinga gerinti Lietuvos turizmo įvaizdį ir didinti mūsų šalies žinomumą Vokietijos,
Rusijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės turizmo rinkose, pastoviai teikti bendrą informaciją
apie Lietuvą, išryškinant ryšius su valstybėmis (per asmenybes (pavyzdžiui, vokiečiams –
vienas žymiausių Prūsijos architektų Jonas Kristupas Glaubicas, rusams – reformatorius
caras Aleksandras I, lenkams – karaliai Steponas Batoras ir Žygimantas Augustas ir pan.) ar
istoriją).
4. Siekiant didinti Lietuvos žinomumą bei atvykstančių turistų srautus, būtina kiekvienai
rinkai pristatyti adaptuotus nišinius Lietuvos turizmo produktus.
5. Rekomenduojamos priemonės TIC‘ ų veiklos stiprinimui pirmo lygio prioritetinėse rinkose:
5.1. Didinti Lietuvos, kaip atskiros tikslinės turizmo vietovės, svarbą Vokietijoje. Šis
pasiūlymas suformuotas atsižvelgiant į rinkos dydį, išvykstamojo turizmo potencialą,
kitų šalių turizmo atstovybių skaičių Vokietijoje, vokiečių turistų srautus Lietuvoje ir
pajamas iš Vokietijos atvykstamojo turizmo Lietuvoje. Tęsti Baltijos šalių regiono TIC‘o
veiklą ir stiprinti marketingo priemonių efektyvumą, mažinant dalyvavimo parodose
skaičių (prioritetą teikiant ITB parodai Berlyne), didinant veiklų su žiniasklaida ir
verslo atstovais skaičių, inicijuojant reklamines kampanijas gausiai lankomose vietose.
Siekiant didinti Lietuvos žinomumą ir pristatyti Lietuvos išskirtinumą Vokietijoje,
rekomenduojame 2011-2012 m. laikotarpiu Vokietijoje įsteigti atskirą Lietuvos turizmo
atstovybę. Vokietijos rinkai Lietuva turi pristatyti išskirtinius nišinius Lietuvos turizmo
produktus, susijusius su ekoturizmu (natūralia gamta, paukščių stebėjimu), aktyviu
poilsiu (keliavimu pėsčiomis, dviračiais ar vandens turizmo priemonėmis),
sveikatinimo turizmu (gydymo ir Spa), kultūriniu ir konferencijų turizmu.
5.2. Stiprinti Rusijos TIC‘ o veiklos efektyvumą sekančiomis priemonėmis: inicijuoti
reklamines kampanijas gausiai lankomose vietose, didinti veiklų su žiniasklaida ir
verslo atstovais skaičių, stiprinti funkcijas ir specialistų kompetencijas. Atsižvelgiant į
šiandieninę situaciją pritariame TIC‘ o Sankt Peterburge įkūrimui, priklausomai nuo
Rusijos rinkos dydžio ir potencialo bei nuo to, kad į Baltijos šalis daugiausia rusų
turistų išvyksta iš Maskvos ir Sankt Peterburgo miestų. Rusijos turistams būtina
pristatyti nišinius ir Rusijos rinkai adaptuotus turizmo produktus, susijusius su
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kultūrinio turizmu (kultūros paveldu), pasyviu poilsiu Lietuvos pajūryje, sveikatinimu
(gydomuoju SPA), miestų lankymo (apsipirkimas)) ir konferencijų turizmu.
5.3. Lenkijoje veikiančios Lietuvos turizmo atstovybės veiklą stiprinti mažinant
dalyvavimo parodose skaičių, paliekant tik tarptautinio mastu žinomas ir svarbias
parodas. Lenkijos rinkai tikslinga pristatyti turizmo produktus – kultūrinio (kultūros
paveldo ir miestų kultūrinių objektų), piligrimų, aktyvaus (dviračių, vandens),
pramogų (miestų lankymas (apsipirkimas), vandens pramogų parkų) ir konferencijų
turizmo produktai.
5.4. Stiprinti Jungtinės Karalystės TIC‘ o veiklos efektyvumą išskirtinai mažinant
dalyvavimo parodose skaičių, paliekant tik tarptautinio mastu svarbias parodas bei
būtinas regionines parodas orientuotas į turizmo produktus ir turizmo verslą. Didinti
veiklas su žiniasklaida ir verslo atstovais, organizuoti reklamines kampanijas gausiai
lankomose vietose. Jungtinės Karalystės turistams tikslinga pristatyti adaptuotus
nišinio turizmo, susijusio su kultūriniu (kultūrinio paveldo ir miestų lankymo
(kultūros objektų ir renginių)), aktyvaus (dviračių, vandens ir keliavimo pėsčiomis),
ekoturizmo (kaimo turizmo, paukščių stebejimo), miestų lankymo (dėl naktinio
gyvenimo), nuotykių ir ekstremalių pramogų, sportinių renginių ir konferencijų
turizmo produktus.
6. Esant galimybėms ir pagerėjus ekonominei situacijai (preliminariai nuo 2010 m.), siekiant
TIC‘ ų veiklos efektyvumo rekomenduojame pirmo lygio prioritetinėse rinkose didinti etatų
skaičių ir finansavimą (numatant nuo 2 iki 4 etatų kiekvienoje turizmo atstovybėje ir
papildomai finansavimą šios rinkose dirbančiuose TIC‘ uose didinti po 100 tūkst. Lt kasmet,
didinant marketingo priemonių skaičių reklaminėms kampanijoms gausiai lankomose
vietose, pvz. oro uostuose, geležinkelio, metro stotyse ir pan.).
7. Atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, rekomenduojame TIC‘ ų veiklos efektyvumą didinti
stiprinant specialistų gebėjimus: organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus marketingo,
viešųjų ryšių ar turizmo srityse.
8. Rekomenduojame nuo 2009 m. atlikti turizmo rinkos vartotojų tyrimus pirmo lygio
prioritetinėse rinkose tam, kad būtų identifikuoti išskirtiniai kiekvienos šalies turistų
poreikiai.
Rekomendacijos TIC‘ ų veiklos efektyvumui didinti
II lygio prioritetinėse rinkose
1. Rekomenduojame plėtoti TIC‘ ų veiklą antro lygio prioritetinėse rinkose (Prancūzijoje,
Ispanijoje ir Italijoje). TIC‘ ų veiklos stiprinimas šiose rinkose nėra susijęs su siūlymu didinti
finansavimą, tačiau rekomenduojame peržiūrėti veiklas, perskirstant lėšų proporcijas
vykdomoms marketingo priemonėms (atsižvelgiant į Priede Nr. 5 pateiktą priemonių
vertinimą).
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2. Tikslinga didinti veiklas su žiniasklaida ir verslo atstovais, tai yra vykdyti kuo daugiau
priemonių, kurios yra orientuotos į didesnę tikslinę auditoriją ir tikslinės grupės poreikius.
Būtina ir toliau dirbti siekiant pagerinti Lietuvos turizmo įvaizdį ir didinti mūsų šalies
žinomumą Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos turizmo rinkose, teikti kuo daugiau bendros
informacijos apie Lietuvą, išryškinant ryšius su valstybėmis (per asmenybes, pavyzdžiui,
prancūzams – kraštovaizdžio architektas René André ar rašytojas – Stendalis, italams –
architektas Pjetro de Rosis, ispanams – vienas žymiausių Lietuvai ir Ispanijai krepšininkų
A. Sabonis ir pan.).
3. Esant galimybėms ir pagerėjus ekonominei situacijai (preliminariai nuo 2011 m.), siekiant
TIC‘ ų veiklos efektyvumo rekomenduojame antro lygio prioritetinėse rinkose didinti etatų
skaičių, numatant 2 pilnus etatus (turizmo ir viešųjų ryšių specialistai).
4. Rekomenduojame TIC‘ ų veiklos efektyvumą didinti stiprinant specialistų gebėjimus:
organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus marketingo, viešųjų ryšių ar turizmo srityse.
5. Rekomenduojame nuo 2010 m. atlikti turizmo rinkos vartotojų tyrimus antro lygio
prioritetinėse rinkose tam, kad būtų identifikuoti išskirtiniai kiekvienos šalies turistų
poreikiai.
Rekomendacijos marketingui III lygio prioritetinėse rinkose
1. Įvertinus Suomijos TIC‘ o veiklos rinkos potencialą Euromonitor duomenimis (2.3.6 skyrius),
atlikus suomių rinkos potencialo analizę ir nustačius, kad suomiai dažniausiai keliauja
verslo tikslais arba naudodamiesi kelionių operatorių paslaugomis, daroma prielaida, kad
Lietuvos TIC‘ o vykdoma veikla mažai įtakoja tikslinės turizmo rinkos pasirinkimą, esant
galimybei, siūlome jį uždaryti.
2. Rekomenduojame, kad trečio lygio prioritetinėse rinkose turizmo marketingo veiklas
organizuotų Valstybinio turizmo departamento marketingo specialistai. Šios marketingo
veiklos, pirmiausia, turėtų apimti darbą su žiniasklaida, turizmo verslo atstovais ir
dalyvavimą pagrindinėse šalių parodose. Šių marketingo priemonių tikslas – didinti
Lietuvos žinomumą ir išskirtinumą, pristatyti patraukliausias Lietuvos pasiekiamumo
galimybes. Rekomenduojame Valstybinio turizmo departamentui 2010-2013 m. peržiūrėti
trečio lygio prioritetinių rinkų viešųjų ryšių agentūrų paslaugų kainas ir pagal galimybes
pradėti naudotis jų paslaugomis. Dirbant su trečio lygio prioritetinėmis turizmo rinkomis,
tikslinga intensyvinti bendradarbiavimą su kelionių operatoriams ir kooperuoti veiklas su
Latvijos ir Estijos partneriais, išnaudojant e- marketingo priemonių galimybes.
Rekomendacijos marketingui tolimosiose rinkose
1. Rekomenduojame, kad ne prioritetinėse, bet didelį turizmo potencialą turinčiose tolimosiose
rinkose (JAV, Japonija) marketingo veiklas Valstybiniam turizmo departamentui organizuoti
remiantis viena iš alternatyvų.
122

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

2. Rekomenduojama išplėtojus marketingo veiklas trečio lygio prioritetinėse rinkose svarstyti
galimybes Lietuvos marketingo veiklą didelėse ir tolimosiose rinkose kooperuoti Latvija ir
Estija (pavyzdžiui, remiantis Scandinavian Tourism Board veikla JAV30 ir Azijoje31 arba
išnaudoti siūlomas Europos kelionių komisijos (European Travel Commission, ETC), kurios
narys yra Valstybinis turizmo departamentas, galimybes (Promoting Europe Overseas32 in th
US, Canada, Latin America, Japan). ETC nariai JAV: Austrija, Čekijos Respublika, Danija,
Suomija, Vokietija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir daugelis kitų
Europos valstybių. ETC nariai Japonijoje: JK, Čekijos Respublika, Suomija, Vokietija,
Vengrija, Lenkija, Rumunija ir kitos.
Pasiūlymui TIC‘ ų e-marketingo veikloms
1. Atsižvelgiant į kitų turizmo šalių patirtį ir spartėjančias e-paslaugas siūlome daugiau
dėmesio skirti TIC‘ ų užsienyje internetinėms svetainėms. Būtina visoms internetinėms
svetainėms suteikti tą patį domein‘ą (pvz. travel-lithuania.ru, travel-lithuania.uk ir pan.). Tai
sudarytų efektyvesnes sąlygas populiarinti Lietuvą elektroninėje erdvėje.
2. Internetinėje svetainėse rekomenduojame talpinti ir nuolat atnaujinti informaciją apie
išskirtinius Lietuvos turizmo produktus: keliavimas pėsčiomis, vandens turizmas ir pan.,
orientuojant informaciją į tikslines vartotojų grupes.
3. Būtina pateikti informaciją pagal turizmo produktus su nuorodomis į kelionių operatorius,
kuri organizuoja tokio pobūdžio keliones.
Pasiūlymui kitoms TIC‘ ų marketingo veikloms
1. Detaliai išanalizavę TIC‘ ų veiklą ir ją palyginę su užsienio turizmo atstovybių veiklomis,
rekomenduojame marketingo priemones užsienio TIC‘ uose vykdyti remiantis šiais
rodikliais (priemonių skaičius per metus):
•

parengti ir išplatinti pranešimai spaudai (nuo 15 iki 25), tačiau informaciją apie turizmo
naujoves, pasiekimus ir galimybes rengia Valstybinio turizmo departamento atstovai,
geriausiai išmanantys prioritetinius turizmo produktus ir galintys pristatyti Lietuvos
turizmo naujoves. Užsienio turizmo atstovybių darbuotojai būtų atsakingi už šios
informacijos išplatinimą užsienio žiniasklaidai;

•

dalyvauti spaudos konferencijose, TV ir radijo laidose (nuo 10 iki 15);

•

organizuoti pažintinius turus po Lietuvą žiniasklaidos atstovams (nuo 3 iki 5), kurių
metu Lietuvą turi aplankyti ne mažiau kaip 20 – 30 žurnalistų;

•

iš jų veiklos kaip galima daugiau sumažinti užeinančių lankytojų aptarnavimą;

http://www.goscandinavia.com/
http://www.stb-asia.com/corporate/index.html#
32 http://www.etc-corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=158&ac=5
30
31
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•

dalyvauti tik ypač svarbiose tarptautinėse ar regioninėse turizmo verslo parodose, prieš
tai atsakingiems Valstybinio turizmo departamento specialistams dalyvavimo būtinumą
pagrindžiant konkrečiais laukiamais rezultatais (dalyvaujančių tikslinių grupių skaičius
(turizmo verslo atstovai), numatomi pranešimai spaudai ir pan.).

Pasiūlymai dėl pavadinimo keitimo
1. Rekomenduojame TIC‘ ams užsienyje naudoti vieną iš atrinktų pavadinimų:
•

Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, šiuolaikiškiausias ir gana plačiai pripažintas ir
dažnai naudojamas, TIC‘ ų užsienyje pavadinimas galėtų būti Travel Lithuania.

•

Remiantis TIC‘ ų specialistų patirtimi ir kai kurių šalių pavyzdžiu, geriausiai TIC‘ ų
užsienyje veiklą iliustruoja Lithuania Tourism Office (Lietuvos turizmo biuras).

Rekomendacijos dėl turizmo atstovybių
integravimo į LEPA atstovybes
1. Remiantis užsienio patirtimi turizmo marketingo funkcijas paprastai vykdo nacionalin4s
turizmo organizacijos arba jų atstovybės užsienyje (remiantis Anglijos, Škotijos, Čekijos,
Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių pavyzdžiais). Lietuvoje iki 2008 metų vidurio vykdyta TIC‘ ų
veikla buvo vykdoma analogiška kaip ir užsienyje, todėl buvo sėkminga.
2. Perkeliant turizmo marketingo veiklų vykdomo užsienyje funkcijas Lietuvos ekonominės
plėtros agentūrai iškyla grėsmė ir rizika, kad ekonominio įvaizdžio formavimas, kuris iki
šiol buvo vienu iš pagrindinių LEPA (ir LEPA atstovybių) veiklų, užsienio rinkose sumažins
turizmo įvaizdžio ir atvykstamojo turizmo skatinimo politikos svarbą. Be abejo, būtina
atsižvelgti į TIC‘ ų užsienyje įdirbį ir laikytis nuostatos, kad turizmas yra viena iš
prioritetinių sektorių Lietuvoje ir turizmas yra neatsiejama ekonominės plėtros dalis. Tačiau
tik kompetetingi turizmo ir įdirbį turintys specialistai gali tikslai įvertinti turizmo potencialą,
plėtoti turizmo politiką ir vykdyti turizmo marketingo priemonių monitoringą.
3. Šiomis ekonominės situacijos sąlygomis, rekomenduojame išlaikyti TIC‘ us ir jų stiprinti
veiklas pirmo ir antro lygio prioritetinėse rinkose, perduodant Lietuvos ekonominės plėtros
agentūrai tik jų veiklų administravimą ir organizavimą. Už marketingo veiklų planavimą ir
kontrolę atsakingas turėtų būti Valstybinis turizmo departamentas, formuojantis turizmo
politiką ir įgyvendinantis turizmo marketingo strategiją.
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PRIEDAI
Priedas Nr.1. Apgyvendinta svečių ES-27 šalyse 2006 metais

ES-27
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Vokietija
Estija
Airija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Italija
Kipras
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Nyderlandai
Austrija
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovėnija
Slovakija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė

Užsieniečių nakvynių
skaičius, tūkst.
955 303
16 039
11 945
20 090
9 453
52 947
3 020
21 652
43 055
224 518
105 865
156 861
13 310
1 872
1 514
2 400
10 046
7 092
26 887
70 017
10 555
26 842
3 242
4 332
5 058
5 004
10 943
90 741

Procentinė ES dalis
100,0
1,7
1,2
2,1
1,0
5,5
0,3
2,3
4,5
23,4
11,1
16,4
1,4
0,2
0,2
0,3
1,0
0,7
2,8
7,3
1,1
2,8
0,3
0,5
0,5
0,5
1,1
9,5

Vidutinis kasmetinis
prieaugis, proc.
1,2
0,5
15,0
4,3
-0,9
3,8
15,8
0,9
-1,5
-0,7
-0,6
1,9
-3,8
17,9
15,6
0,1
-1,8
:
0,6
1,4
7,4
0,7
7,1
4,8
5,3
3,5
4,0
3,5
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Priedas Nr. 2. Atvykstamojo turizmo srautų palyginimas pagal šalis 2006 m., tūkst.
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Priedas Nr. 3. Kitų šalių NTO organizacinės schemos
Tourism Australia
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Tourism New Zealand

Chief
Executive

Gen Mgr Corporate
Communications

International
PR Mgr

Consumer
Marketing Mgr

Gen Mgr Operations

Gen Mgr –
Tourism
Development

Gen Mgr Corporate
Services

Functions:

Functions:

Functions:

Functions:

Functions:

Functions:

- Internal &
external
communications
strategies
- Media liaison
- Govt liaison
- Stakeholder
liaison

- Global brand
campaign
- International
media
programme
- Events

- Marketing vision
- Marketing
comms
plans/campaigns
- Online
- Research

- 13 int’l offices
- Overseas travel
trade
development/net
working &
training
- O/s trade shows
- O/s consumer
shows
- Int’l market
planning
- Inter-agency
issues (govt.)

- Quality
assurance
programmes
(e.g. i-site,
Qualmark)
- Integration of
indigenous
culture
- Strategic
planning
- Govt.
accountability

-

HR
IT
Finance
Office admin
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Tourism Ireland
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Visit Scotland (Planned – Feb 2008)
Chief
Executive
New Media

VISITOR
ENGAGEMENT

BUSINESS
ENGAGEMENT

UK Marketing

Business
Development

International
Marketing

Commercial
Operations

Business
Tourism

Business
Products &
Services

Visitor
Services

Local
Marketing

HR

STRATEGIC
PARTNERSHIPS

Communications

Strategic
Development

Strategic
Relations

CORPORATE
SERVICES

EVENT
SCOTLAND

Finance

IT

Facilities &
Procurement

Events &
Exhibitions
Quality
Assurance
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Visit Britain
Chairman

Projects
Exec

CEO

Marketing

Strategy &
Communications

Commercial &
Marketing
Services

People &
Performance

Corporate
Services

O/S Ops:
Americas

O/S Ops:
Europe

O/S Ops:
Asia
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Maison de la France

Strategy & Marketing

MARKETING

NEW
TECHNOLOGIES

CEO

GENERAL
SECRETARIAT

Functions:

Functions:

Functions:

-

-

- Human
Resources
- Legal Affairs
- Facilities

Marketing
Logistics
Business Travel
Products
Segments
Culture
Events

Internet
Databases
CRM
Techniques

COMMUNICATION
& PARTNERSHIPS

FINANCES
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Priedas Nr. 4. Anketos pavyzdys
VšĮ „Turizmo plėtros institutas“ Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos užsakymu
atlieka mokslinį tyrimo darbą „Lietuvos turizmo informacijos centrų užsienyje veiklos efektyvumo ir
plėtros galimybių studija bei pertvarkymo į Lietuvos ekonominės plėtros agentūros atstovybę
principai“.
Šis klausimynas yra skirtas Lietuvos TIC užsienyje specialistams. Klausimyno tikslas – nustatyti
kokios, Jūsų nuomone, TIC užsienyje vykdomos veiklos, labiausiai skatina turistų atvykimą į
Lietuvą.
Prašome užpildyti anketą, kad galėtumėm surasti mums reikalingus atsakymus ir pateikti efektyvius
ir racionalius pasiūlymus.

Klausimynas Lietuvos TIC užsienyje specialistams:
1.

Prašome įvertinti trukdžius vykdyti VTD deleguotas funkcijas
Įtakojantys faktoriai

taip

ne

Neturiu
nuomonės

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lėšų trūkumas
Etatų trūkumas
Patalpų trūkumas
Turizmo informacinių leidinių trūkumas
Informacijos apie turizmo paslaugas trūkumas
Nepakankamas turistinės informacijos
orientavimas į tikslinius vartotojus
7. Darbo patirties turizmo srityje stoka
8. Lietuvos verslo iniciatyvumo stoka
9. Deleguotų funkcijų neapibrėžtumas
10. Kita (nurodykite) .......................................

2.

Kokie yra pagrindiniai motyvai atvykstančių į Lietuvą turistų iš šalies kurioje dirbate
(vertinti balais nuo 1 iki 5, kai 1 – mažai įtakoja, 5 – labai įtakoja)?
Motyvas dėl kurio atvyksta svečiai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balai
(1,2,3,4,5)

Pastabos

Gamtinis turizmas
Kultūrinis turizmas
Verslo turizmas
Puikios pramogos (naktiniai klubai, barai ir
pan.)
Puikios pramogos (vandens pramogų
parkai)
SPA turizmas
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

3.

Piligriminės kelionės
Pokyliai, šventės (vestuvės, jubiliejai,
mergvakariai ir pan.)
Vilnius – įžymus miestas
Klaipėda – svarbus istorinis miestas
Kaunas – patrauklus miestas
Neringa
Druskininkų kurortas
Baltijos jūros paplūdimiai
Golfas
Medicininis turizmas (gydymas, reabilitacija)
Medžioklė
Žvejyba
Jodinėjimas žirgais
Plaukiojimas baidarėmis, kanojomis
Vaikščiojimas
Draugų ir giminių lankymas
Kita (nurodykite) .......................................

Kas labiausiai įtakoja atvykstančiųjų į Lietuvą turistų pasirinkimą (vertinti balais nuo 1 iki 5,
kai 1 – mažai įtakoja, 5 – labai įtakoja)?
Kelionės pasirinkimą įtakojantys
faktoriai
1. Maitinimo paslaugų kaina
2. Maitinimo paslaugų kokybė
3. Apgyvendinimo paslaugų kaina
4. Apgyvendinimo paslaugų kokybė
5. Nedidelis atstumas nuo gyvenamosios
šalies, vietos
6. Galimybė atvykti automobiliu
7. Tiesioginiai skrydžiai
8. Galimybė atvykti geležinkeliu
9. Puikūs ankstesnės kelionės įspūdžiai
10. Geros klimatinės sąlygos keliauti
(vasarą – nėra labai karšta, žiemą –
nėra labai šalta)
11. Kita (nurodykite) .......................................

4.

Balai
(1,2,3,4,5)

Pastabos

Prašome nurodyti kokią įtaką patrauklaus Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimui ir
žinomumui turi jūsų veiklos

Veiklų grupė
Rinkodaros priemonių
organizavimas
Darbas su žiniasklaida
Darbas su turizmo verslo
atstovais

Svarbiausia

Svarbu

Nesvarbu

Nežinau
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Veiklų grupė
Informacijos kaupimas ir
teikimas,
administravimas
TIC svetainės
administravimas

5.

Svarbiausia

Svarbu

Nesvarbu

Nurodykite kiek darbo laiko skiriate jūsų vykdomoms veikloms, padalindami procentais

Veiklų grupė
Rinkodaros priemonių organizavimas
Darbas su žiniasklaida
Darbas su turizmo verslo atstovais
Informacijos kaupimas ir teikimas,
administravimas
TIC svetainės administravimas

procentais

Viso:
6.

Nežinau

100

Nurodykite kurias iš priemonių laikote svarbiausiomis (svarbiausios -5, nesvarbios- 1)
Veiklų grupė

Svarbos
vertinimas
Rinkodaros priemonių organizavimas
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas
tarptautinėse parodose
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas
vietinėse parodose
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas
įvairiuose renginiuose

Pastaba

Darbas su žiniasklaida
Pažintinių turų organizavima
Periodinių spaudos pranešimų organizavimas
Pranešimų spaudai rengimas
Spaudos konferencijų organizavimas
Naujų kontaktų paieška
Informacijos apie Lietuvą žiniasklaidoje rinkimas

Darbas su turizmo verslo atstovais
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas
tarptautinėse parodose
Mokomieji seminarai verslo atstovams
Pažintiniai turai
Informacijos verslininkams teikimas

135

Lietuvos turizmo informacijos centrų (TIC) užsienyje veiklos efektyvumo ir plėtros studija

Veiklų grupė

Svarbos
vertinimas
Informacijos interesantams teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal
užklausimus
Internetinės svetainės administravimas

Pastaba

Kita

7.

Koks Lietuvos įvaizdis šalyje kurioje dirbate? (prašome iliustruoti, ne daugiau kaip ½ pusl.)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
8.

Įvertinkite ir/arba pasiūlykite naują TIC užsienyje pavadinimą. Pateikiame preliminarius ir
laukiame jūsų pasiūlymų:
Siūlomi
pavadinimai
Tourism Lithuania/
Lietuvos turizmas
Lithuania Tourism
Office/ Lietuvos
turizmo biuras
Lithuania Tourism
Board /Tourism
office Lietuvos
turizmo tarnyba
Visit Lithuania

Balai
(1,2,3,4,5)

Paaiškinimas

Pasiūlymai:

Linkime sėkmės jūsų darbuose!
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Priedas Nr. 5 TIC‘ų veiklos planai, 2008 m.

Lietuvos turizmo atstovybė Barselonoje (Ispanija)
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.
1.1.
1.2.

Rinkodaros priemonės
Lietuvos pristatymas turizmo parodoje „FITUR 2008“ , Madridas
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas parodoje „TURISMUR“,
Mursija (Pietų Ispanija).
Naujų kontaktų su šio regiono turizmo atstovais užmezgimas.
Lietuvos turizmo galimybių prezentacija.
Dalyvavimas turizmo parodoje „SITC“, Barselona
Lietuvos pristatymas turizmo parodoje „EXPOVACACIONES“
,Bilbao (Baskų kraštas)
Dalyvavimas turizmo parodoje „TURISMO CULTURAL“,Malaga
(Pietų Ispanija). Parodos metu bus surengta Lietuvos turizmo
galimybių prezentacija.
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas turizmo parodoje
„TURICOM“ , Gijon (Šiaurės Ispanijos Asturias regionas). Parodos
metu bus surengta Lietuvos turizmo galimybių prezentacija.
Dalyvavimas turizmo parodoje „NAVARTUR“,Pamplona, (Baskų
kraštas). Naujų kontaktų užmezgimas su šiame regione esančiomis
turizmo agentūromis bei parodos metu bus surengta Lietuvos turizmo
galimybių prezentacija.
Dalyvavimas kasmetiniame užsienyje veikiančių Lietuvos turizmo
informacijos centrų vadovų susitikime Vilniuje.
Dalyvavimas parodoje „EIBTM“ ,Barselona
Darbas su žiniasklaida
Pažintinis turas po Lietuvą (Vilnius, Trakai, Kaunas, Klaipėda,
Neringa)
Užsakomieji straipsniai pagrindiniuose Ispanijos dienraščiuose bei
turizmo žurnaluose („La Razon, „Editur“, „La Vanguardia“)
Pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas Ispanijos žiniasklaidai,
konsultavimas, naujų kontaktų paieška, temų siūlymas, individualių
kelionių rengimas ir pan.
Darbas su turizmo verslo atstovais
3 verslo misijos, kurias organizuoja katalonų turizmo agentūrų
asociacija
Lenkijos-Lietuvos verslo misija Ispanijoje
Naujų Ispanijos turizmo organizatorių kontaktų paieška, kaupimas,
nuolatinis santykių palaikymas su turimais kontaktais. Darbas su
ispanų turizmo asociacijomis: informacijos teikimas, konsultavimas,
bendrų projektų aptarimas ir organizavimas.
Ispanijos turizmo agentūrų paieška dalyvavimui turizmo parodoje
„Vivattur 2008“

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Efektyvumo
koeficientas
6
5

5
5
5

5

5

8
10
10
10

8
8
8
7

6
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3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Ispanijos turizmo agentūrų ir kelionių žurnalistų paieška dalyvauti
verslo misijoje „Buy Lithuania“
Informacijos teikimas
Informacijos siuntimas paštu
Darbas su interneto svetaine: nuolatinis informacijos atnaujinimas,
svetainės administravimas.
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus elektroniniu paštu,
telefonu.
Kitos priemonės
Darbas su LR Garbės Konsulais Valensijoje, Korunijoje, Kanaruose bei
kitomis institucijomis.
Bendradarbiavimas su VšĮ „ Vilnius- 2009 m. Europos kultūros
sostinė“.
Bendradarbiavimas su LR Aplinkosaugos Ministerija, kuri atsakinga
už Lietuvos dalyvavimą „Expo Zaragoza 2008“ parodoje.

7
9
7

6

Baltijos šalių TIC Berlyne (Vokietija)

Nr.

Priemonės pavadinimas

1.
1.1

Rinkodaros priemonės
Dalyvavimas turizmo parodose:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

- Tourism & Caravaning, Magdeburgas
- CMT Travel Fair, Štutgartas
- Reisen Hamburg`08, Hamburgas
- CBR Travel Fair`08, Miunchenas
- ITB`2008, Berlynas
- RDA Workshop and Fair`08, Kelnas
- Touristik & Caravaning (Leipcigas)
Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, kur pristatomos Lietuvos ir
Baltijos šalių turizmo galimybės
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas Nepriklausomybės 90–
mečio renginiuose (kartu su LR ambasada Berlyne)

1.3

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Darbas su žiniasklaida
2 pažintiniai turai Vokietijos žurnalistams:
po Baltijos šalis; po Lietuvą;
Pranešimų spaudai rengimas ir platinimas žiniasklaidai bei turizmo
organizatoriams, informacijos teikimas, konsultavimas
Naujų žiniasklaidos kontaktų paieška bei kaupimas
Vokietijos žiniasklaidoje pasirodančios informacijos rinkimas ir
analizavimas

Efektyvumo
koeficientas

10
-

10
10
10
8
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3.
3.1.

3.2
3.3
3.4

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Darbas su turizmo verslo atstovais
Mokomieji seminarai apie Baltijos šalis Vokietijos kelionių
organizatoriams: LTU Touristik: kursai Internetu (3000 kelionių
agentų)
TIC Berlyne darbuotojų susitikimas su TIC partneriais – Vokietijos
turizmo organizatoriais dėl bendrų projektų vykdymo
Pažintinis turas Vokietijos kelionių agentams po Baltijos šalis
Informacijos teikimas bei informacinės medžiagos (brošiūros,
žemėlapiai ir kt.) siuntimas, konsultavimas, pagalba ieškantiems
partnerių Lietuvoje bei Vokietijoje, kt.

8

2
10
8

Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus
Internetinės TIC svetainės www.baltikuminfo.de administravimas,
aktualijų atnaujinimas
Kitos priemonės
Dalyvavimas TIC vadovų susitikime su Lietuvos turizmo verslo
atstovais Vilniuje
Parodinio stendo atnaujinimas
Turizmo informacinės ir reklaminės medžiagos pristatymas
Nenumatyti projektai
Pasirengimas 2009 m. I ketv. parodoms
Rinkodaros priemonių 2009 metams planavimas

Lietuvos turizmo atstovybės Helsinkyje (Suomija)

Nr.

Priemonės pavadinimas

1.
1.1.
1.2.

Rinkodaros priemon÷s, Suomija

1.2.1

Lietuvos TIC Helsinkyje reklama MATKA 08 kataloge
Reklaminių akcijų, bendradarbiaujant su Suomijos kelionių
agentūromis organizavimas:
“Pažink Vilnių”
Partneriai:
1.Lietuva (VTD ir Vilniaus savivaldybės turizmo skyrius)
2.Kelionių agentūra “Kaleva Travel”
3. Viešbutis “Reval Hotel Lietuva”
bendra akcijos kaina: 65 000Lt. Kaštai dalinami į dalis: Kaleva Travel
25000 Lt, Lietuva 25000Lt (VTD 15000 ir 10000Lt Vilniaus sav.
Tur.sk.), Reval Hotel Lietuva 15000Lt
Priemonės:
Lauko reklama (40 stendų Helsinkio centre 1 sav.), 5 reklaminiai
skelbimai didžiausiuose Suomijos dienraščuose ir kelionių
žurnaluose, žurnalo “Kotiliesi” skaitytojų kelionė, reklaminė

Efektyvumo
koeficientas
7
9
8
8
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1.2.2

1.3
1.4
1.5.
1.6
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

antraštė kel. ag. Tinklapyje
“Keliauk į Lietuvą”
Partneriai:
1. VTD
2. Kelionių agentūra “Ebookers”
Priemonės: Kampanija organizuojame internete, online baneris
www.ebookers.fi tituliniame puslapyje, online kampanijos puslapis
(kelionių paketų pasiūlymai ir rezervavimas), lauko reklama,
reklama spaudoje
Dalyvavimas regioninėje laisvalaikio parodoje vyresnio amžiaus
žmonėms “Senjorai” Turku (Suomija)
Dalyvavimas regioninėje parodoje “Karjalan messut” Joensuu
mieste
Pagalba ir konsultacijos viešajai įstaigai “Vilnius-Europos kultūros
sostinė 2009” planuojant reklamines akcijas Suomijoje
Reklama leidinyje “Important names and addresses in Tourism in
Finland 2008”
Užsakomas straipsnis ir reklama žurnale “Panorama”
Rinkodaros priemonės, Švedija
Dalyvavimas tarptautinėje turizmo parodoje “Travel show”
Stokholme
Dalyvavimas tarptautinėje turizmo parodoje TUR’08 Giotenburge
(Švedija)
Dalyvavimas bendruose projektuose Švedijoje (reklaminės
kampanijos, spaudos atstovų pažintiniai turai ir kt.) pristatant
Lietuvos konferencijų turizmo galimybes. Projekto partneriai:
1. Švedijos viešųjų ryšių agentūra Peter Didriksson
2.Reval viešbučių tinklas
3.Airbaltic

Reklamos skelbimų “Lietuva – daugiau nei kada nors tik÷jaisi” serija
kelionių žurnale “Alt om Resor”

6
6
10
6
9
6
9
9

7

Priemonės: ¼ psl. dydžio reklama su tinklapio www.litauen.se
nuoroda
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4

Darbas su žiniasklaida
Pranešimų spaudai rengimas bei platinimas Suomijos ir Švedijos
žiniasklaidai
Spaudos atstovų pažintinių turų organizavimas:
3 žurnalistų kelionė į golfo laukus balandžio mėn.
10 Suomijoje reziduojančių pasaulio žurnalistų grupė (Vilniuspajūrys)
5 žurnalistų grupė iš Švedijos (Vilnius- pajūrys)
7 žurnalistų grupė (Vilnius-kurortai)
Informacijos teikimas ir pagalba žurnalistams, individualiai
keliaujantiems į Lietuvą
Suomijos ir Švedijos žiniasklaidoje pasirodančios informacijos apie

10
10

10
9
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Lietuvą rinkimas ir analizavimas
3.
3.1.

3.2.

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Darbas su turizmo verslo atstovais
Informacijos teikimas Suomijos ir Švedijos turizmo organizatoriams
bei kelionių agentams, pagalba ieškantiems partnerių bei kontaktų
Lietuvoje, konsultavimas ir kt.
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas bei asmeninių kontaktų
užmezgimas vizitų į kelionių agentūras metu Suomijos regionuose
(3-4 kelionės, Tampere, Kotkos ir Jyvaskylos regionai)
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas bendruose renginiuose su
turizmo verslo atstovais (pvz. verslo misijos, kurias organizuoja
Suomijos turizmo verslo atstovai)
Suomijos turizmo organizatorių (6-7 agentūros) pažintinis turas į
Lietuvą
Švedijos turizmo organizatorių (3-4 agentūros) pažintinis turas į
Lietuvą
Narystė Suomijos turizmo agentūrų asociacijoje AFTA

Suomijos ir Švedijos turizmo agentūrų kvietimas į Lietuvoje
vykstančią verslo misiją “Buy Lithuania”
Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus
Interneto svetainių www.liettua.fi ir www.litauen.se atnaujinimas ir
administravimas
Pranešimų apie Baltijos šalių turizmo naujoves siuntimas kelionių
agentūroms ir žiniasklaidai
Informacinės medžiagos pervežimas

7

6

6

10
10
7
8

7
10
9
7

Kitos priemon÷s
TIC vadovų susitikimas Vilniuje
Naujų Suomijos ir Švedijos žiniasklaidos ir kelionių organizatorių
kontaktų paieška bei kaupimas
Darbas su kitomis institucijomis (mokyklos, koledžai, Universitetai):
informacijos apie Lietuvą siuntimas, Lietuvos turizmo galimybių
pristatymai, kt.
Dalyvavimas įvairiuose Lietuvą pristatančiuose renginiuose (kartu
su LR ambasada Suomijoje, Lietuvos draugų Donelaičio draugija,
Suomijos-Lietuvos verslo asociacija)
Kalėdinių sveikinimų/suvenyrų turizmo verslo partneriams
siuntimas

7
8
7

6

4

Lietuvos turizmo atstovybės Londone (Didžioji Britanija)

Nr.

Priemonės pavadinimas

1.
1.1.

Rinkodaros priemonės
Lietuvos pristatymas turizmo parodoje „The Holiday&Travel Show

Efektyvumo
koeficientas
5
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5
3.
3.1.

3.2.

Glasgow 2008“/Glazge
Lietuvos pristatymas turizmo parodoje „Destinations 2008 -The
Holiday& Travel Show”/Londone
Lietuvos turizmo galimybes pristatanti reklaminė kampanija Sunday
Times Travel Magazine
Apsilankymas verslo turizmo parodoje „International Confex 2008“
/Londonas
Lietuvos turizmo galimybes pristatantis vienkartinis priedas,
leidžiamas kartu su Didžiosios Britanijos Kelionių agentų asociacijos
(ABTA) žurnalu, skirtu kelionių agentams ir turų organizatoriams
Apsilankymas turizmo parodoje „Cruise&Ferry 2008“/Londonas
Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginys Njukasle
(rengimas kartu su LR Ambasada JK)
Lietuvos reklamine kampanija Londono metro traukiniuose (bus
ieškoma partnerių)
Lietuvos turizmo ženklo ir TIC Londone interneto svetainės
reklaminė kampanija ant Londono taksi automobilių.
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas kasmetiniame Londono
miesto mero globojamame Temzės festivalyje Rytų Europos
sektoriuje, kuriame pristatomos šalių turizmo galimybės
(dalyvavimas kartu su Lietuvos bendruomene JK)
Lietuvos turizmo galimybių ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009“ pristatymo renginys Liverpulyje
Lietuvos prisistatymo organizavimas ir darbas Lietuvos stende
turizmo parodoje „World Travel Market‘2008”/Londonas
Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginys Edinburge
(rengiamas kartu su LR Ambasada JK)
Darbas su žiniasklaida
Darbas su žiniasklaida: pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas
(tiesiogiai ir per TRAVmedia portalą) Didžiosios Britanijos
žiniasklaidai, konsultavimas, naujų kontaktų paieška, temų siūlymas,
individualių kelionių į Lietuvą rengimas ir t.t. Žiniasklaidos
monitoringas, išlaidas dalinantis kartu su LR Ambasada.
Media turas skirtas SPA galimybių pristatymui
Media turas skirtas „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“
pristatymui
Media turas Šiaurės Anglijos žiniasklaidai, skirtas Kauno regiono
(Kaunas, Kėdainiai, Birštonas) turizmo galimybių pristatymui
Spaudos konferencijos turizmo parodos „World Travel
Market‘2008“ metu organizavimas/Londonas
Darbas su turizmo verslo atstovais
Naujų Didžiosios Britanijos turizmo organizatorių kontaktų paieška,
kaupimas, nuolatinis santykių palaikymas su turimais kontaktais.
Darbas su turizmo gildijomis, asociacijomis: informacijos teikimas,
konsultavimas, partnerių Lietuvoje paieška
Apsilankymas verslo turizmo parodoje „International Confex 2008“

5
8
5
6

4
2
8
5
6

2
8
2

9

2
7
5
6

6

?
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3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

/Londonas, kontaktų užmezgimas.
Pažintinio turo Didžiosios Britanijos turizmo atstovams, dirbančių su
Lietuva, organizavimas į turizmo parodą „Vivattur 08” /(Vilnius)/
taip pat supažindinimas su viešbučiais, turizmo paslaugomis
Vilniaus regione.
Didžiosios Britanijos turizmo agentūrų ir kelionių žurnalistų paieška
dalyvavimui verslo misijoje “Buy Lithuania”
Speciali programa, skirta pristatyti Lietuvos turizmo galimybes ir
apmokyti Didžiosios Britanijos kelionių agentus
Narystė Nepriklausomų turo operatorių asociacijoje (AITO Asociation of independent tour operators) ir dalyvavimas asociacijos
renginiuose
Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus elektroniniu
paštu, paštu, telefonu.
Elektroninio biuletenio “Visit the geographical centre of Europe /
tourism news from Lithuania” tobulinimas ir platinimas (media,
travel trade) elektroniniu paštu kartą į ketvirtį.
Darbas su interneto svetaine: nuolatinis informacijos atnaujinimas,
svetainės administravimas. Svetainės populiarinimas Google ir kt.
informacijos paieškos sistemose.
Kitos priemonės
Darbas su LR Garbės konsulais Velse, Šiaurės Airijoje, Vidurio
Vakarų Anglijoje, Škotijoje: informacinės medžiagos siuntimas,
Lietuvą pristatančių renginių organizavimas ir pan.
Informacinės medžiagos pristatymas

10

5
4
6

Lietuvos turizmo atstovybės Maskvoje (Rusija)

Nr.

Priemonės pavadinimas

Efektyvumo
koeficientas
8
8
8
6
9
8
6

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.

Rinkodaros priemonės
ANTOR MICE WORKSCHOP Maskvoje
Paroda „INTOURMARKET“ Maskvoje
Verslo misija ambasadoje Maskvoje
Paroda „MITT“ Maskvoje
Paroda „OTDYCH BEZ GRANIC“ Sankt Peterburge
ANTOR WORKSHOP Archangelske

1.7.

ANTOR WORKSHOP Kaliningrade

8

1.8.
1.9.
1.10.

Žiemos sezono pristatymas ambasadoje Maskvoje
Paroda „MATIW“ Maskvoje
ANTOR WORKSHOP Sankt Peterburge

6
7

2.

Darbas su žiniasklaida

10
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2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

4.
4.1.
4.2.

Pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas Rusijos žiniasklaidai ir
kelionių organizatoriams,spaudos konferencijos, konsultavimas
Rinkti ir analizuoti žiniasklaidoje pasirodančią medžiagą apie
Lietuvą
Žurnalistų pažintinių turų organizavimas:
TV žurnalistų grupė (Kaziuko mugė)

10
8
10
10

Krasnojarsko TV žurnalistų grupė(Vilnius-Palanga-Neringa)
Žurnalistų iš moterims skirtų leidinių grupė (DruskininkaiBirštonas)
Su TV kompanijos „Vokrug sveta“žurnalistais parengti Lietuvos
turizmo galimybių pristatymą

10
10

ANTOR spaudos konferencija – prezentacija regioninei žiniasklaidai
(„Inturmarket“ metu)
Darbas su turizmo verslo atstovais
Reklaminių akcijų, bendradarbiaujant su Rusijos kelionių
agentūromis, organizavimas:
Maskvoje: Lietuvos reklama ant viešojo transporto priemonių,
skelbimuose gatvėje (billboard).
Projekto partneriai: Valstybinis turizmo departamentas, projektas
„Vilnius- Europos kultūros sostinė 2009“, Rusijos turizmo agentūros
„Baltija vojaž“, „Ligaturas“.
Sankt Peterburge: Reklama regioninėje žiniasklaidoje.
Projekto partneriai: Valstybinis turizmo departamentas, Rusijos
turizmo agentūros „Baltija vojaž“, „Ligaturas“, „LUM“.
Maskvoje: Kartu su flyLAL, Utair, AirBaltic, Aeroflot-Nord
atstovybėmis organizuoti atvykimo į Lietuvą galimybių pristatymą
Lietuvos ambasadoje ir lauko reklamoje.

10

Narystė kelionių organizatorių asociacijoje (RST), Turizmo
profesionalų klube bei Lietuvos verslo klube Maskvoje, dalyvavimas
jų veikloje pristatant Lietuvos turizmo potencialą
Narystė Nacionalinių Turizmo Atstovų Asociacijoje(Association of
National Tourist Office Representatives)
Rinkti ir analizuoti informaciją apie Rusijos turizmo tendencijas.Tuo
tikslu aplankyti visas turizmui skirtas parodas bei kitus
specializuotus renginius Maskvoje
Dalyvauti turizmo parodoje „VIVATTUR‘08“
Kartu su VTD ir Lietuvos turizmo įmonėmis suorganizuoti pažintinį
turą po Lietuvą Rusijos kelionių organizatoriams

7

Pažintinis turas Latvija-Lietuva autobusu Rusijos kelionių
organizatoriams (partneriai Latvijos turizmo ofisas, kompanija
Ecolines)
Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus elektroniniu
paštu, paštu, telefonu
Informacinės-pažintinės medžiagos siuntimas į Rusijos regionus,

10

10
9
9

9

6

7
10

7
9
10
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4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.

4.5.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

kuriuose įkurti visuomeniniai informaciniai centrai
Lietuvos draugų klubo veiklos organizavimas prie regioninių
Rusijos lietuvių bendruomenių:
Aprūpinti informacine ir vaizdine medžiaga
Organizuoti klubo narių susitikimus
Kartu su Lietuvos turizmo įmonėmis surengti pažintinę kelionę į
Lietuvą pasižymėjusiems

8
8
6
6

Dalyvauti Lietuvos kultūros centro „Baltrušaičio namai“renginiuose
pateikiant informacinę- vaizdinę medžiagą apie Lietuvos turizmo
išteklius bei naujoves.
Interneto svetainės www.litinfo.ru atnaujinimas,svetainės reklama
naujuose paieškos tinklapiuose.
Kitos priemonės
Naujų Rusijos žiniasklaidos ir kelionių organizatorių kontaktų
paieška bei kaupimas
Darbas su kitomis institucijomis (mokyklos, koledžai,
universitetai):prezentacijos, informacijos apie Lietuvą siuntimas,
darbas su praktikantais ir diplomantais
TIC vadovų susitikimas Vilniuje

6

10
6

8

5.3.

Kartu su Lietuvos ambasada, lietuviška mokykla, Lietuvos verslo
klubu surengti Kaziuko mugę Maskvoje

6

5.4.

Lietuvos turizmo galimybių pristatymas kasmetiniame renginyje
„Europos diena 2008“
Dalyvauti tarptautinei turizmo dienai skirtame nacionalinių turizmo
atstovybių vernisaže
Pristatyti Lietuvos kulinarinį paveldą diplomatinio korpuso ledi
organizuojamoje Kalėdų labdaros mugėje

6

5.6.
5.7.

5
5

Lietuvos turizmo atstovybės Paryžiuje

Priemonės pavadinimas
Nr.
1.
1.1
1.2

1.3
1.4

Rinkodaros priemonės
Dalyvauti ADONET organizuojamoje verslo misijoje su prancūzu
turizmo žurnalistais ir kelionių organizatoriais
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas Pietvakarinėje Prancūzijos
dalyje Perigueux mieste. Dalyvavimas bendrame projekte su
Kretingos ir Perigeux miestu muziejais bei LR ambasada.
Lietuvos turizmo naujienų prezentacija Prancūzijos-Lietuvos
asociacijų metiniame suvažiavime
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas renginyje, skirtame Lietuvos

Efektyvumo
koeficientas
5
5

5
6
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1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12
3.
3.1
.3.2
3.3

Nepriklausomybės 90-mečio proga) Prancūzijos centrinėje dalyje
Tour mieste.
Drauge su VTD dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje Paryžiuje
MAP (SMT+MIT=MAP)Le Monde à Paris
Bendradarbiaujant su LR ambasada ir Garbes konsule Normandijoje
drauge su Lietuvos turizmo profesionalais ir VEKS 2009 * pristatyti
Lietuvos turizmo potencialą Normandijoje-Ruano Mugėje.
Bendradarbiaujant su garbes konsulu Lijone, LR ambasada ir VEKS
2009* pristatyti Lietuvos turizmo galimybes - parodoje Konsulinés
dienos Lijone
Drauge su VTD dalyvauti Turizmo profesionalų parodoje Paryžiuje
Top Resa 2008
Patchwork 2008 paroda Elzaso krašte. Numatoma dalyvauti drauge
su Lietuvos lino dizaineriais(stendo išlaidas apmoka organizatoriai).
TIC Paryžiuje pristatys Lietuvos turizmo galimybes
Nenumatyti rinkodaros projektai
Darbas su žiniasklaida
Pranešimų spaudai rengimas, jų siuntimas Prancūzijos žiniasklaidai,
dalyvavimas spaudos konferencijose, prezentacijose ir kt.
TIC Paryžiuje reklama Turizmo žurnalistų metiniame kataloge 2008
TIC Paryžiuje reklama metiniame turizmo agentūrų kataloge
„L‘Annuaire du tourisme 2008“
Prancūzijos žiniasklaidos ir turizmo organizatorių kontaktų paieška,
duomenų bazės kaupimas
TIC Reklama prancūzų turizmo gide Vilnius žemėlapiuose 2009
Žurnalistų pusryčiai tema: “Lietuvos turizmo galimybių ir naujų
turizmo gidų apie Lietuva pristatymas” TIC Paryžiuje pirmu darbo
metu veiklos apžvalga
Prancūzijos kelionių gidų leidyklos Gallimard žurnalistų kelionės i
Lietuvą organizavimas
Tęsti bendradarbiavimą su internetinės televizijos TVTourisme
kompanija ir platinti VTD reklaminę video medžiagą apie Lietuvos
turizmo potencialą Prancūzijos internetiniame portale
Užmegzti ryšius su informacine radio stotimi Amélie (partneris su
RTL, RMC BFM Cherie FM Nostalgie ir kt.) dėl Lietuvos turizmo
galimybių pristatymo
Trumpų video filmų įvairiomis temomis apie Lietuvos turizmą
reklama internetiniame portale: www.PocketVox.com
Žiniasklaidoje pasirodančios medžiagos apie Lietuvą rinkimas ir
analizavimas, informacinių pranešimų siuntimas į Lietuvą.
Pažintiniu turų žurnalistams organizavimas (3)
Darbas su turizmo verslo atstovais
Dalyvavimas bendrose verslo misijose su LR ambasada Paryžiuje
Pažintinio turo organizavimas Prancūzijos kelionių organizatoriams
Darbas su turizmo organizatoriais, asociacijomis, ir kelionių
agentūromis: informacijos teikimas ir konsultavimas, pagalba

6
6

6

7
4

10
10
6
6
10
6
9

9
9

8

7
7
10
5
10
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3.4
3.5
3.6

4.
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

ieškantiems partnerių ir kt.
Lietuvos turizmo galimybiu pristatymas turizmo profesionalams
įvairiuose Prancūzijos regionuose
Dalyvauti su prancūzų kelionių organizatoriais ir žurnalistais “Buy
Lithuania”
Surengti susitikimą su pietų Prancūzijos regiono turizmo
organizatoriais ir pristatyti Lietuvos turizmo galimybes Kelionių ir
atostogų parodos metu Marselyje
Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus elektroniniu paštu,
paštu, telefonu ir tiesioginiams centro lankytojams
Lietuvos reklamos išpirkimas labiausiai prancūzų lankomose
interneto svetainėse
TIC Paryžiuje tinklapio administravimas, pastovus informacijos
atnaujinimas svetainės adreso platinimas populiariuose kelionių
portaluose
Naujienlaikraščio sukūrimui reikiamų kompiuterinių programų
įsigijimas
Kasmėnesinio naujienlaikraščio apie Lietuvos turizmo naujoves
sukūrimas bei informacijos platinimas internetu turizmo
profesionalams.
Informacijos apie Lietuvos turizmo naujoves pateikimas Prancūzijos
lietuvių bendruomenės leidinyje « Žinios» lietuvių-prancūzų kalbomis
Informacijos apie Lietuvos turizmo naujoves pateikimas Prancūzijos –
Lietuvos asociacijų informaciniame leidinyje «France-Lituanie» prancūzų
kalba
Informacijos apie Lietuvos turizmo naujoves pateikimas kasdieniniame
Baltijos saliu naujienlaikraštyje „La revue de presse“ prancūzų kalba
TIC Paryžiuje reklama „EDF Agenda du personnel 2008“
TIC Paryžiuje reklama metiniame kalendoriuje „L‘Agenda du CE-DT
SNCF Paris-Lyon-Marseille“
Kitos priemonės
Dalyvavimas ADONET veikloje
Lietuvos TIC vadovų susitikimas su Lietuvos turizmo verslo atstovais
ir VEKS 2009
Dalyvavimas LR ambasados organizuojamame renginyje
Nepriklausomybės 90-metų proga. Informacijos apie Lietuvą
platinimas prancūzams ir užsienio šalių diplomatams
Informacinių leidinių apie Lietuvą pristatymas spaudos atstovams
Dalyvavimas PrLB organizuojamame renginyje Kovo 11-tosios proga.
Turistinės informacijos apie Lietuvą platinimas prancūzų ir vietinių
lietuvių tarpe
Dalyvavimas Perigeux miesto šventėje, lietuvių liaudies papročių
pristatymas Dordones regione.
Lietuvos turizmo galimybių skleidimas ir kultūrinių mainų
plėtojimas Prancūzijos-Lietuvos asociacijose.

8
9
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5.8

Darbas su LR garbės konsulais Valencijoje (Valence), Ruane (Rouen),
Bordo (Bordeaux), Marselyje (Marseille) ir Trua (Troyes), informacijos
ir vaizdinių priemonių siuntimas.

6

Lietuvos turizmo centro Romoje (Italija)
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Priemonės pavadinimas
Rinkodaros priemonės
Turizmo informacijos centro iškilmingas atidarymas, spaudos
konferencija, dalyvavimas turizmo parodose ( kartu su LTPA, LR
garbės konsulais, LR ambasada), dalyvavimas tarptautinėse
parodose
BIT (Milanas)
Fiera Globe (Roma)
Travelnonstop (Palermas)
BMT (Neapolis)
Fiera internazionale della Sardegna (Cagliari) workshop
TTG workshop Rimini
LR turizmo galimybių pristatymas Rai International, arba Sky
televizijos laidose.
Turizmo naujienų pristatymas bendruose su LR ambasada
renginiuose
Vasario 16-osios minėjimas
Kovo 11-osios minėjimas
Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas Genujoje, LR garbės
konsulato atidarymo proga
Lietuvos turizmo galimybių pristatymas Parmoje, LR garbės
konsulato atidarymo proga
Darbas su žiniasklaida
Reklama arba užsakomieji straipsniai savaitiniame žurnale
“Repubblica viaggi“
Reklama arba užsakomieji straipsniai žurnale “Famiglia
Christiana ”
Reklama arba užsakomieji straipsniai žurnale “Ulisse”
Pažintinė kelionė po Lietuvą skirta Italijos žurnalistams iš
svarbiausių turizmui skirtų leidinių
Italijos žiniasklaidos ir turizmo leidinių kontaktų paieška,
duomenų bazės kaupimas
Pranešimų spaudai rengimas, jų siuntimas Italijos žiniasklaidai,
dalyvavimas spaudos konferencijose, prezentacijose, informacijos
teikimas ir kt.
Žiniasklaidoje pasirodančios medžiagos apie Lietuvą rinkimas ir

Efektyvumo
koeficientas

7
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
10
8
8
8
9
9
10
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2.8.
3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.
4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

analizavimas.
Informacijos apie Lietuvos turizmo naujoves pateikimas Garbės
konsulatams.
Darbas su turizmo verslo atstovais
Piligriminės kelionės po Lietuvą pristatymas italų kelionių
organizatoriams Romoje.
Lietuvos Kaimo turizmo pristatymas
“Lietuva keliaujant automobiliu” pristatymas Italijos keliautojų
automobiliais asociacijoms.
Bendradarbiavimas ir pagalba įtraukiant Lietuvą į Italijos turizmo
agentūrų leidžiamus leidinius, kur yra skelbiamos tik
organizuotos kelionės (bendradarbiavimo skatinimas tarp LR
turizmo verslo atstovų ir italų).
Bendradarbiavimo skatinimas tarp PRO LOCO (Italijos regionų
turizmo plėtros) ir Lietuvos miestų.
Turizmo verslo atstovų misija į Lietuvą
Darbas su turizmo organizatoriais, asociacijomis, ir kelionių
agentūromis: informacijos teikimas ir konsultavimas, pagalba
ieškantiems partnerių ir kt.
Dalyvavimas LR ambasados organizuojamuose verslo misijose bei
kituose renginiuose
Turizmo verslo atstovų duomenų bazės kaupimas
Informacijos teikimas
Turizmo informacijos teikimas apie Lietuvą pagal užklausimus
Interneto puslapio sukūrimas ir internetinio adreso platinimas
Interneto svetainės administravimas
Turizmo informacijos platinimas per LR ambasadą, Garbės
konsulatus, kelionių agentūras.
Kitos priemonės
TIC vadovų susitikimas Vilniuje
Turizmo naujienų pristatymas bendruose su LR ambasada
renginiuose
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus
Dienraščio “Repubblica” su priedu turizmui prenumerata
Turizmui skirto leidinio “Weekend viaggi” prenumerata
Stendo pagaminimas
Turizmo informacinės ir reklaminės medžiagos pristatymas
2009 m. rinkodaros priemonių, skirtų Italijos rinkai, planavimas.
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Lietuvos turizmo centro Varšuvoje (Lenkija)
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.
1.1.

Rinkodaros priemonės
Dalyvavimas turizmo parodose (kartu su VEKS 2009, VTD,
LTPA, LR garbės konsulais, kelionės organizatoriais)
Silesia Tour (Katovicai)
Na styku kultur (Lodzėje)
Podlaskie Targi Turystyczne (Baltstogė)
GTT (Gdanskas)
Lato (Varšuva)
TT Warsaw (Varšuva)
Tour Salon (Poznanė)
Internetas
Reklaminė kompanija Onet.pl portale
Reklaminė kompanija Podroze.pl portale
Darbas su žiniasklaida
Reklama arba užsakomieji straipsniai „Rynek Turystyczny“
žurnale
Reklama arba užsakomieji straipsniai „Wiadomości Turystyczne”
žurnale
Reklama „Echo Miasta“ laikraštyje
Pažintinė kelionė žurnalistams iš didžiulių Lenkijos laikraščių ir
žurnalų – VEKS 2009 (didžiausias projektas) pristatymas
Pažintinė kelionė žurnalistams iš didžiulių Lenkijos laikraščių ir
žurnalų – Druskininkų vandens parko (stambiausia investicija)
pristatymas
„Seklio instinktas – gidas po Lietuvą“ laidos pristatymas televizijos
kanale TV4
Naujų žiniasklaidos kontaktų paieška bei kaupimas
Pranešimų spaudai rengimas ir siuntimas Lenkijos žiniasklaidai,
informacijos teikimas, konsultavimas
Lenkijos žiniasklaidoje pasirodančios informacijos rinkimas ir
analizavimas
Darbas su turizmo verslo atstovais
Lietuvos turizmo išteklių bei naujienų pristatymas parodos
metu, žr. 1.1
Lietuvos turizmo išteklių bei naujienų pristatymas parodos
metu, žr. 1.1
Lietuvos turizmo išteklių bei naujienų pristatymas parodos
metu, žr. 1.1
Lietuvos turizmo išteklių bei naujienų pristatymas parodos
metu, žr. 1.1
Lietuvos turizmo išteklių bei naujienų pristatymas parodos

1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.

Efektyvumo
koeficientas
8
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5
6
8
6
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7
7
7
10
10

10
10
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8
5.9
5.10

metu, žr. 1.1
Birštono kurorto pristatymas lenkų kelionių organizatoriams
Druskininkų vandens parko komplekso pristatymas lenkų
kelionių organizatoriams
VEKS 2009 projekto pristatymas lenkų kelionių organizatoriams
Buy Lithuania (darbas su turizmo įmonėmis iš įvairių Lenkijos
regionų, skatinti dalyvauti šioje verslo misijoje )
Informacijos teikimas bei informacinės medžiagos (brošiūros,
žemėlapiai ir kt.) siuntimas, konsultavimas, pagalba ieškantiems
partnerių Lietuvoje bei Lenkijoje, kt.
Naujų Lenkijos žiniasklaidos ir kelionių organizatorių kontaktų
paieška bei kaupimas
Informacijos teikimas
TIC svetainės aktualizacija ir funkcionalumo padidinimas
Internetinio forumo apie Lietuvą sukūrimas ir administravimas
Turizmo informacijos teikimas pagal užklausimus
Kitos priemonės
TIC vadovu susitikimas Vilniuje
Turizmo naujienų pristatymas bendruose su LR Ambasada
renginiuose: Vasario 16-osios paminėjimas
Turizmo naujienų pristatymas bendruose su LR Ambasada
renginiuose: Kovo 11-osios paminėjimas
Turizmo naujienų pristatymas bendruose su LR Ambasada
renginiuose: Mindaugo karūnavimo paminėjimas
Klaipėdos turistinių galimybių pristatymas (kartu su LR
Ambasada)
Šiaulių turistinių galimybių pristatymas (kartu su LR Ambasada)
Žurnalo “Wiadomości Turystyczne“ prenumerata
Žurnalo “Rynek Turystyczny“ prenumerata
Turizmo informacinės ir reklaminės medžiagos pristatymas
2008 m. rinkodaros priemonių Lenkijos rinkoje planavimas

7
7

8

9
8
7
7
6
6
6
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