
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია

ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია 



ძირითადი მაჩვენებლები 2013-2015 წწ

6.7 %
წილი მშპ-ში

2015 

1,94 მლრდ. აშშ 
დოლარი

შემოსავალი
2015

5,9 მლნ. +7 %
საერთაშორისო 

მოგზაური 
2015 

158,515 
დასაქმებული

2015 

9,282,301

4,175,898

16,808,956

6,576,361

მოგზაურები ტურისტები

საერთაშორისო მოგზაურები და ტურისტები 
2010-2012 2013-2015

+81 %

+57.5%



საერთაშორისო მოგზაურები და ტურისტები
(2015-2016 ნოემბერი)

2015 ნოემბერი 2016 ნოემბერი

436,300
458,496

საერთაშორისო მოგზაურები

+5.1%

2015 ნოემბერი 2016 ნოემბერი

144,175

164,440

ტურისტები

+14.1%



საერთაშორისო მოგზაურები (ნოემბერი)

ქვეყანა
2015

ნოემბერი
2016

ნოემბერი
ცვლილება %

სომხეთი 119,171 132,016 +10.8%

აზერბაიჯანი 115,230 113,122 -1.8%

თურქეთი 105,082 92,344 -12.1%
რუსეთი 55,216 60,640 +9.8%
უკრაინა 8,979 10,403 +15.9%

ირანი 1,375 8,064 +486.5%
ისრაელი 3,342 4,111 +23.0%
ინდოეთი 1,571 3,659 +132.9%
ყაზახეთი 1,888 2,235 +18.4%
გერმანია 1,455 1,926 +32.4%

ამერიკის შეერთებული
შტატები

1,734 1,888 +8.9%

ბელარუსი 1,284 1,675 +30.5%

ფილიპინები 988 1,588 +60.7%

პოლონეთი 939 1,402 +49.3%

ჩინეთი 626 1,325 +111.7%

ტოპ 15 ქვეყანა

ლიტვა +71%
 პოლონეთი +49%
 გერმანია +32%
 საფრანგეთი +24%
 გაერთიანებული სამეფო +20%

 ირანი    +487%
 საუდის არაბეთი +183%
 ინდოეთი  +133%
 ჩინეთი +112%
 უზბეკეთი +112%



საერთაშორისო მოგზაურები და ტურისტები
(2015-2016 იანვარი - ნოემბერი)

2015                     
იანვარი - ნოემბერი

2016                     
იანვარი - ნოემბერი

5,435,109
5,864,684

საერთაშორისო მოგზაურები

+7.9%

2015                     
იანვარი - ნოემბერი

2016                     
იანვარი - ნოემბერი

2,126,900

2,536,791

ტურისტები

+19.3%



საერთაშორისო მოგზაურები (იანვარი - ნოემბერი) 

ქვეყანა
2015

იანვარი-
ნოემბერი

2016
იანვარი-
ნოემბერი

ცვლილება
%

აზერბაიჯანი 1,278,064 1,403,390 +9.8%

სომხეთი 1,318,556 1,331,705 +1.0%

თურქეთი 1,291,971 1,171,040 -9.4%

რუსეთი 868,009 980,784 +13.0%

უკრაინა 132,165 161,718 +22.4%

ირანი 23,419 139,100 +494.0%

ისრაელი 56,709 88,862 +56.7%

ყაზახეთი 34,745 46,474 +33.8%

პოლონეთი 40,667 43,328 +6.5%

გერმანია 35,334 38,668 +9.4%

ბელარუსი 27,601 35,803 +29.7%

ამერიკის შეერთებული
შტატები

29,416 32,346 +10.0%

ინდოეთი 9,942 31,449 +216.3%

საუდის არაბეთი 9,629 20,945 +117.5%

საბერძნეთი 17,895 18,595 +3.9%

ტოპ 15 ქვეყანა

 ლატვია +26%
 ჩეხეთი +16% 
ლიტვა +15%
 გერმანია +9%
 პოლონეთი +7%

 ირანი  +494%
 ინდოეთი +216%
 საუდის არაბეთი +118%
 ჩინეთი  +44%



ეკონომიკური მაჩვენებლები

1,94 მლრდ. აშშ 
დოლარი

შემოსავალი
2015

2015 I-II კვ 2016 I-II კვ

766,421 867,859
+13.2 % (101 მლნ USD)

შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან
(ათასი დოლარი)

ტურიზმის წილი მშპ-ში

6.02% 6.08% 5.89% 6.32% 6.73% 7.06%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-II კვ.

2014 2015

1,787,140 1,935,915

+8.3 % (149 მლნ USD)



1225 სასტუმრო სულ (48 457 საწოლი ადგილი)
172 ახალი სასტუმრო (3 223 საწოლი ადგილი )

განთავსების საშუალებები 2015

2015
14%

2014
15%

2013
12%

2012
9%

2011
9%

2011 წლამდე
41%

განაწილება ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღის მიხედვით

3 წელიწადში 508 სასტუმრო 
შევიდა ექსპლუატაციაში 
რაც 58 %-ით აღემატება 2012 
წლის ჩათვლით
ექსპლუატაციაში შესული 
სასტუმროების რაოდენობას 

მხოლოდ 2013-2015 წწ. ექსპლუატაციაში შევიდა მთლიანი 
სასტუმროების რაოდენობის  41.5%



ახალი სასტუმროები 2016-2017

სულ:
 80-ზე მეტი ახალი 

განთავსების ობიექტი

 10,500-ზე მეტი საწოლი 
ადგილი

თბილისი
583 მლნ 

ბათუმი 
432 მლნ

სხვა 
97.8 მლნ 

1.1  მლრდ                 
აშშ დოლარის 
ინვესტიცია 



ახალი ავიაკომპანიები 
და მიმართულებები

2016 წლის  განმავლობაში დამატებული რეგულარული ფრენები 

Air Arabia - შარჟა-ბათუმი-შარჟა - არაბთა
გაერთიანებული საემიროები

Ural Airlines - ეკატერინბურგი-ბათუმი-
ეკატერინბურგი -სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი-
სანკტ-პეტერბურგი -რუსეთი

Scat - აქტაუ-ბათუმი-აქტაუ -ყაზახეთი

ATA Airlines - თეირანი-ბათუმი-თეირანი - ირანი

Qeshm Air - თეირანი-ბათუმი-თეირანი -ირანი
თეირანი-თბილისი-თეირანი 

El Al - თელ ავივი-თბილისი-თელ ავივი, თელ ავივი-
ბათუმი-თელ ავივი - ისრაელი

China Southern Airlines -პეკინი-ურუმჩი-თბილისი-
ურუმჩი-პეკინი -ჩინეთი 

Wizz Air

დაემატა 7 ახალი მიმართულება: გერმანია: ბერლინი, 
მიუნჰენი, დორტმუნდი; იტალია: მილანი, საბერძნეთი: 
სალონიკი, კვიპროსი: ლარნაკა; ბულგარეთი: სოფია



თბილისი

7,017 განთავსების საშუალება 14,721 საწოლი ადგილით

წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის განთავსების საშუალებების ბაზა

თბილისი - ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია შიდა
ვიზიტორებისათვის. 2015 წელს შიდა ვიზიტების 24% სწორედ თბილისში
განხორციელდა. იგივე მაჩვენებელი 2016 წლის I-II კვარტალში 25%-ს
შეადგენს.

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

რაც შეეხება საერთაშორისო ვიზიტორებს - ყველაზე პოპულარული ადგილი
მათთვისაც თბილისია. საერთაშორისო ვიზიტების 46% ხორციელდება
სწორედ დედაქალაქში.

წყარო: საერთაშორისო ვიზიტორების კვლევა 2013



15 საერთაშორისო 
და ადგილობრივი 
გამოფენა

486 უცხოელი
ჟურნალისტი

256 უცხოელი
ოპერატორი

მარკეტინგი მარკეტინგი

2016 წლის საერთაშორისო მარკეტინგული აქტივობები

22,720 ,000 ლარი 

600-მდე სტატია, ბლოგ-პოსტი, გადაცემა, სიუჟეტი, დოკუმენტური ფილმი



ზაფხული, შემოდგომა
16 ქვეყანა 

გერმანია
იტალია
ისრაელი
უკრაინა
რუსეთი

პოლონეთი
ბელარუსი

აზერბაიჯანი
ყაზახეთი
თურქეთი
სომხეთი
ლიტვა
ლატვია
კატარი
ქუვეითი

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები 

ზამთარი
12 ქვეყანა 

რუსეთი 
არაბეთის გაერთიანებული 

საემიროები 
გერმანია 
იტალია 
ისრაელი 
უკრაინა 

პოლონეთი 
ბელარუსი 

აზერბაიჯანი
ყაზახეთი 
თურქეთი 
სომხეთი

ინტერნეტ მარკეტინგული კამპანიები 



სატელევიზიო რეკლამა

ზამთრის სეზონი 

რუსეთი (Russia 1)

ბელარუსი  (TNT)

უკრაინა (1+1)

ყაზახეთი (KTK)

სარეკლამო კლიპმა „Winter in Georgia“ მოიპოვა პრიზები ტურისტული 
ფილმების ფესტივალებზე  აზერბაიჯანში, ხორვატიასა და  ლატვიაში.



მარკეტინგი 

ფართომასშტაბიანი სარეკლამო კამპანია „Tripadvisor“-ზე

აზერბაიჯანი
გერმანია
ისრაელი
იტალია
პოლონეთი

თურქეთი
სომხეთი
ყაზახეთი
რუსეთი
უკრაინა

10 ქვეყანა 



სატელევიზიო გადაცემები 

გადაცემები, დოკუმენტური ფილმები და სიუჟეტები საქართველოზე 
რუსეთი
• ტელეკომპანია CTC, გადაცემა

RUSO TURISTO) 
• ტელეარხი MOYA PLANETA
• ტელეარხი FRIDAY გადაცემა "Veryu ne Veryu"
• რეკლამა U-ზე
• ტელეარხი "Здоровое ТВ" ЗАО "Телекомпании 

Стрим", 
• ტელეარხი „Inter/Friday” გადაცემა "Orel & 

Reshka Shopping“

• პროგრამა "Оздоровительный туризм" 
• ტელეარხი ОРТ МАМА
• ტელეარხი "НТВ", გადაცემა "Поедем, поедим! –
• Aura Films" გადამღები ჯგუფი
• ტელეარხი "НТВ ,  Первая передача
• არტ-პროექტი #FollowMeTo



სატელევიზიო გადაცემები 

გადაცემები, დოკუმენტური ფილმები და სიუჟეტები საქართველოზე 

უკრაინა
• ტელეარხი „Inter/Friday” გადაცემა "Orel &

Reshka Shopping“
• ტელეარხი „STB” გადაცემა „Allochka’s

adventures in Georgia“
• ტელეარხი „1+1” გადაცემა „Breakfast”
• ტელეარხი „Inter” გადაცემა „Morning with Inter”

ბელარუსი
• ტელეარხი „Belarus 1” გადაცემა "Good morning

Belarus” ;



სატელევიზიო გადაცემები 

თურქეთი
• ტელე-არხი “TRT”, სამოგზაურო პროგრამა 
• ”Gulhanin galaxy rehberi“ 
ესპანეთი
• ტელეკომპანია "Canal+" 
• ტელე არხი “CUATRO”, 

გადაცემა “PLANETA CALLEJA”

საფრანგეთი
• „France 5“ - დოკუმენტური სერიალი 
• „A Ciel Ouvert“ („ღია ცის ქვეშ“)

აზერბაიჯანი
• ტელეარხი „АТВ“, გადაცემა 
• “Травелшоу на колесах”

ჩინეთი
• Shanghai Cloudwave Network and 
• Technology - 360 გრ. პანორამული 
• ვიდეო justbethere

დიდი ბრიტანეთი 
• BBC Season



Check-in  Georgia 2016

ინტერნეტ რეკლამა 16 ქვეყანაში
პოლონეთი, ბელარუსი, რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, თურქეთი, 
ისრაელი, სომხეთი, ლიტვა, ლატვია, იტალია, გერმანია,  კატარი, 
ქუვეითი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ყაზახეთი

321, 081,854  ნახვა 



შიდა ტურიზმის სტიმულირება

პროექტი “გაიცანი საქართველოს” ფარგლებში ჩატარდა                                  
8 პრეს ტური:

კახეთი /  გურია / აჭარა /  რაჭა / სამეგრელო/სამცხე-ჯავახთი/მცხეთა-მთიანეთი

ჟურნალისტი



მომსახურების ხარისხის ამაღლება

საგადასახადო კოდექსი და ფინანსური ანგარიშგება
თბილისი, თელავი,  ლაგოდეხი (2 -ჯერ), ქუთაისი, გორი (2 -ჯერ), ონი, 
წყალტუბო, სიღნაღი, მესტია

სასტუმროს საქმე და მომსახურების უნარ-ჩვევები
თბილისი, ქუთაისი,  წყალტუბო,  ონი,  ამბროლაური, სიღნაღი, 
ყვარელი, თელავი ლაგოდეხი

საოჯახო სასტუმროს მართვა
კურორტი საწირე. 

მარკეტინგი და გაყიდვების ხელშეწყობა
თბილისი, თელავი, ქუთაისი, წყალტუბო, გორი, დაბა მესტია, 
ამბროლაური და ონი.

ღვინო, როგორც ტურისტული პროდუქტი
თელავი, გურჯაანი, სიღნაღი, ყვარელი, ახმეტა, გორი,  ამბროლაური, 
მცხეთა, ბათუმი, ქუთაისი.

საბაზისო ინგლისური ენის კურსები
თელავი, ლაგოდეხი,  ქუთაისი, გორი, მესტია, ონი და ამბროლაური

სამთო გამყოლის კურსები
დაბა გუდაური, სტეფანწმინდა , ჭიათურა

პირველადი სამედიცინო დახმარება
ლაგოდეხი,  თელავი, გორი,  ქუთაისი, წყალტუბო, ამბროლაური,   ონი
და მესტია

1050
ადამიანი

გადამზადდა 



მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები და 
ტურისტული პროდუქტის განვითარება

ტურისტული ობიექტების მანიშნებლების /მანათობელი კონსტრუქციების მონტაჟი - 18 მხოლოდ 
თბილისში

საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა და მარკირება 

„ღვინის გზის “ პროექტი 
(ობიექტების ინვენტარიზაცია,  მარშრუტის მარკირება, ბეჭდვითი მასალის მომზადება) 

ახალი საინფორმაციო ცენტრის გახსნა (ფოთი) 

კატალოგების მომზადება 
(სპა კატალოგი, სასკოლო ტურების კატალოგი)

ქალაქებისა და რეგიონალური რუკების  შექმნა/განახლება 



• დასრულდა მცხეთის ტურისტული ინფრასტრუქტურის შშმ პირთათვის 
ადაპტირების სამშენებლო სამუშაოები

(სვეტიცხოველი, ანტიოქია, სამთავრო, შიო მღვიმე და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი)

• ჩატარდა ტრენინგი: „შშმ პირთა მომსახურების უნარჩვევები“

• მომზადდა ტურები შშმ  პირთათვის კახეთში 
(ყვარელი,სიღნაღი,თელავი)

• მომზადდა კურორტი წყალტუბოს  ცენტრალური 
პარკისა და ცივი ტბის   ადაპტირებული 
ინფრასტრუქტურული არქიტექტორული პროექტი. 
დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოები

ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება 



• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ქვედანაყოფი - 2016 წ.

• საქმიანი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - შეხვედრების,
წამახალისებელი ტურებისა, კონფერენციებისა და ღონისძიებების მოზიდვა
(MICE)

• სექტორისათვის შესაფერისი მარკეტინგული მასალების შემუშავება,
საპრომოციო აქტივობების გატარება და ახალი ვებ-გვერდის „MeetGeorgia.ge”
გაშვება

• საერთაშორისო კონგრესებისა და კონვენციების ასოციაციასთან (ICCA)
ურთიერთობების გაღრმავება

• გატარებული აქტივობების შედეგად საქართველომ ICCA-ს რეიტინგში
8 პუნქტით წინ გადაინაცვლა

საკონვენციო და საგამოფენო ბიური



მომხმარებელ
ი

საგამოფენ
ო სივრცე ავიაკომპანიადამხმარე 

ინდუსტრია
განთავსების 

ობიექტი
DMC & 

PCO



1. DMC და PCO
 მინიმუმ 3-წლიანი ოპერირების გამოცდილება
 მინიმუმ 3 საქმიანი ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული

ღონისძიებების (50 კაცი ან მეტი) გამართვის გამოცდილება
 ორი სარეკომენდაციო წერილი საკონვენციო ბიუროს წევრი

განთავსების ობიექტისაგან
 მინიმუმ 5 თანამშრომელი
 ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდი

2. განთავსების ობიექტები
 თბილისი და ბათუმი: 55 ნომერი და მეტი, შეხვედრების 

დარბაზი 70 ადამიანზე 

 თბილისისა და ბათუმის გარდა: 
 55 ნომერი და მეტი
 შეხვედრების დარბაზი 70 ადამიანზე
 3 რეკომენდაცია წევრებისაგან

კრიტერიუმები



3. საგამოფენო სივრცე 

 საგამოფენო ან საკონვენციო სივრცე, მინიმუმ 300
ადამიანზე 

4. ავიაკომპანია
 ავიაკომპანია, რომელიც ახორციელებს რეგულარულ

ფრენებს საქართველოს აეროპორტებიდან

5. დამხმარე ინდუსტრია (მაგ. ტრანსპორტი, ტექნიკური
უზრუნველყოფა და სხვა)

 ბაზაში გაწევრიანებული 5 სხვადასხვა სუბიექტის მიერ
გაცემული დადებითი რეკომენდაცია

კრიტერიუმები



Global Cell  საქართველოში ჩამოსულ უცხოელ სტუმარს უსასყიდლოდ 
გადასცემს ბარათს, რომლითაც ის უფასოდ  3 დღის განმავლობში 
გამოიყენებს: 

• Facebook /Messenger/, Whats app და Viber-ის ჩატს;
• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცხელ ხაზს (0 800 800 909 )
• საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცხელ ხაზს (112)
• მიიღებს ფასდაკლებებს

 ბარათის გამოყენება შეიძლება როგორც საქართველოს, ისე სხვა ქვეყნის 
ტერიტორიაზე

 ბარათის სარეკლამო ბროშურის გაცემა მოხდება სასაზღვრო-გამშვებ 
პუნქტებზე

 Global Cell -ის ბარათი ტურისტს გადაეცემა ტურისტულ საინფორმაციო 
ცენტრებში

თანამშრომლობა 
Global Cell



8 სტრატეგიული
მიმართულება

50 პრიორიტეტული 
აქტივობა

110 გასატარებელი 
ღონისძიება

5.5 მლრდ  $
შემოსავლები

1.9 მლრდ  $

310,284
დასაქმება

158,515

11 მლნ 
საერთაშორის

ომოგზაური 
5.9 მლნ 

8 სტრატეგიული

მიმართულება

ხედვა

50 პრიორიტეტული აქტივობა

110 გასატარებელი ღონისძიება

საქართველოს ტურიზმის 
სტრატეგია 2025 



საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

ტურიზმის სექტორის მიმოხილვა გმადლობთ  ყურადღებისთვის 



Diese Präsentation ist ohne den zugehörigen mündlichen Vortrag unvollständig.

Markus Matthiessen
December 2016

Local Economic Development Forum 
Tbilisi, Georgia

CITY TOURISM

Tourism in the duchy of Lauenburg
Cooperation makes us stronger
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PORTRAIT
DUCHY OF LAUENBURG

1 2 3 4 5
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Quellen: Wikipedia, Kreis Herzogtum Lauenburg

Hamburg

Hamburg

portrait - duchy

1 2 3 4

4

location

size

population 1.263 km2

195.000 people
154 people/km2



Quellen: Wikipedia, Kreis Herzogtum Lauenburg, 
Königsbanner 

portrait - cities

1 2 3 4

5

Geesthacht
(30.000 people) Lauenburg/Elbe

(11.500 people)

Ratzeburg
(14.300 people)

Mölln
(18.500 people)

Schwarzenbek
(16.000 people)
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natural park 
“Lauenburgische Seen”

historic old saltroute

Elbe

portrait

1 2 3 4 5



natural park „Lauenburgische Seen“
 Topics: natural experience, biking, hiking, canoe, discover more than 40 

lakes 
 Cities: Ratzeburg, Mölln

7

portrait

1 2 3 4 5



historic old salt route (Alte Salzstraße )
 Topics: bike tourism, sport boats
 Cities: Lüneburg, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg, Lübeck

8

portrait

1 2 3 4 5



Elbe 

 Topic: bike tourism, Elbe-bikeway, shipping, sport boats
 Cities: Lauenburg, Geesthacht

9

portrait

1 2 3 4



DZT 

Marketing international

TASH 
(international/national Marketing,)
_________________________

North-/Baltic Sea, midland, Duchy of
Lauenburg

(national/regional Marketing)
________________________________

Mölln, Ratzeburg, Lauenburg, Geesthacht
(informatory Marketing)

National

Schleswig-Holstein

regional

lokal

10

portrait

1 2 3 4



“Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH” (HLMS)

- Employee: 15
- Budget: 500.000,-- €
- Founded 2002
- Domiciles: 

- Headquarters: Mölln
- Tourist-Information-offices in Lauenburg/Elbe and

Geesthacht
- Shareholder: 

- Duchy of Lauenburg
- City of Ratzeburg
- City of Mölln
- City of Lauenburg
- City Geesthacht
- County of Stormarn (since 2015)

11

portrait

1 2 3 4



- Natural park Lauenburgische Seen
- County of Stormarn
- Metropolitain area of Hamburg
- Hamburg Marketing 
- Elbe bikeway
- Projekt CourseElbe! (Hamburg – Brandenburg)
- Lüneburg Marketing
- Lübeck & Travemünde Marketing

12

portrait - cooperation

1 2 3 4



KEY FIGURES
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Overnight stays:
- Hotels with more than 10 beds: 640.000 overnight stays (2015)
- Private rooms and holiday apartments: 250.000 overnight stays
- Camping: 650.000 overnight stays
- Daily guests: 8,5 Mio

Tourism intensity (overnight stays / 100 inhabitants)
- 796

Duration of stay: 
- 3,1 days

Guest beds:
- ca. 4.000

Value creation: 
- 270 Mio € (235 Mio € in 2011)

Share of primary income:
- 3 %

Jobs in tourism:
- Ca. 5.000 (4.800 in 2011)

14

key figures

1 2 3 4



STRATEGICAL VIEW

15



 Target groups
- Nature discoverer
- Families
- „Entschleuniger“ – Enjoy the slowness

 Topics
- Main competences: Nature, Family, Lakes
- Be active: biking, water acitivities
- Cross section: „healthy“

16

strategical view

1 2 3 4



 Sustainable Quality instead of „dicount slaughter“

 The region stands for a high-quality tourism for a demanding, 
energetic target group

17

strategical view – price

1 2 3 4



Target market for day tourism:
 90- min.- isochrone  7 Million 

people

Target market for accomodation
tourism (3 nights)

a) See 90-min.-isochrone
 plus:
 Schleswig-Holstein
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Teile Hessens

b) Holiday guests (more than 3 
nights)
 Orientation to the national 

marketing strategy to foreign
countries

Marketing area strategy

60 Minuten

90 Minuten

Herzogtum 
Lauenburg

18

strategical view – place

1 2 3 4



 No „watering can-marketing“
 Bundling of funds to defined markets and target groups

19

strategical view – promotion

1 2 3 4



 Marketing is focussed on press / PR and online marketing

 Switching of the marketing budget from informing to activating communication 

 New media instead of trade fairs: Reduction of trade fair budgets for Internet 
marketing as well as press and public relations, always with regard to 
corresponding (sales) campaigns

20

strategical view – promotion

1 2 3 4



21

strategical view - www.hlms.de

1 2 3 4



PROJECTS AND
CHALLANGES

22



 Stronger supraregional marketing of tourism on the Elbe
 Accessible tourism for handicaped people
 Focus on service quality
 Focus of foreign source markets

- Danmark 26 %
- Netherlands 14 %
- Sweden 11 %
- Poland 10 %

 Trade fairs in Hamburg 

 and Berlin

08 – 12 March 2017

23

projects

1 2 3 4



No power without steam
Cooperation makes us stronger

24



Diese Präsentation ist ohne den zugehörigen mündlichen Vortrag unvollständig.

Thank you for your attention!

Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH
Hauptstraße 150
23879 Mölln
Germany

Tel.: + 49 (0) 45 42 85 68 60
Fax: + 49 (0) 45 42 85 68 65

info@hlms.de
www.herzogtum-lauenburg.de

CEO:
Günter Schmidt

Chairman of supervisory board:
Markus Matthiessen



Internet / TV

https://www.sh-tourismus.de/en/landscapes/duchy-of-lauenburg
http://www.ndr.de/ratgeber/reise/herzogtum_lauenburg/lauenburg10
0_page-1.html
http://www.ndr.de/ratgeber/reise/herzogtum_lauenburg/index.html
http://www.versorgungsbetriebe-elbe.de/freibad-20.html
https://www.youtube.com/watch?v=OOaJZ6qdxqg
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0sTh7DXcg
https://www.youtube.com/watch?v=Ia5onUp9oyo
https://www.youtube.com/watch?v=HKQ7mHfJyBM
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2016

DESTINATION UPPSALA AB



HISTORY
Destination Uppsala (DUAB)

• Set up in 1987
• no. of employees, 25
• Business activity areas

 Tourist Information Center
 Marketing & communication
 Meetings & Events

• Turnover in 2015: SEK 25,4 million
 Public funding: SEK 18,8 million
 Public assignments: SEK 3,5 million
 Other funding: SEK 3,1 million

* 1 MSEK = approx. USD 110 000 

• Owners
 Municipality of Uppsala 51%
 Others 49%
 From 2017 100 % Municipality of Uppsala

Destination Uppsala



BUSINESS CONCEPT

Destination Uppsala intends to present Uppsala 
as a destination by selling and marketing the city 
to selected markets and target groups with the 

aim of generating revenues and developing 
Uppsala’s tourism industry.

Destination Uppsala



ORGANIZATIONAL CHART

Destination Uppsala



MARKET SURVEYS

We have carried out a 
number of market 
surveys in the last 
three years.

Destination Uppsala



WHO COMES TO UPPSALA?

• WHOPs

• DINKs

• Business travelers

Destination Uppsala



LEISURE MARKET

Destination Uppsala



PROJECT MANAGEMENT

• Uppsala Winter Festival (every two 
years)

• Uppsala Light Festival, ”Allt Ljus” (every
two years)

• Walpurgis Night (30 April)
• Linnaeus’ Uppsala
• National Day of Sweden (6 June)
• Citizenship ceremony
• Culture Night
• Student Uppsala
• Elitidrott Uppsala (promoting elite sport)
• World-Class Uppsala

Destination Uppsala



TOURISM INDUSTRY IN FIGURES

Commercial bed nights, 2015
631,000
+30.0 % 2010 – 2015

Turnover 2014
SEK 2.7 billion
+18 % 2010 – 2014

Number of employees 2014
1,638 (annual work units)
+22.2 % 2010 – 2014

* 1 MSEK = approx. USD 110 000

Destination Uppsala



COUNTRIES VISITORS FROM 2015

• Sweden 490 400 (+4.6%)
• Germany 19 000 (-8.4%)
• UK 16 200 (+30.2%)
• USA 9 800 (+4.1%)
• Norway 9 600 (+14.7%)
• Finland 9 200 (+12.7%)

Destination Uppsala



MEETINGS & EVENTS
• From one employee to four

• Event coordinator

• Bids and sale of meetings and events

• No. 3 in Sweden, no. 7 in Scandinavia, and the 
no. 1 university city that is not a capital city

• Number of meetings approved by ICCA 
(International Congress & Convention 
Association)

 2015: 29 (+53 % since 2011)
2016: 43 and still counting…

• In average: 154 delegates and duration of 3.5
days

• From January 2013 to June 2015 made a 
contribution of up to 25,060 visitor nights (SEK 
59.9 million) to Uppsala

• ROI bidding and funding events in 2015 = 31 x 
invested capital

* 1 MSEK = approx. USD 110 000 

Destination Uppsala



Vision – Where we want to be

BY 2020 WE WANT TO:

• Have doubled our turnover from 
tourism (2010-2020)

• Be one of Sweden’s exportable 
destinations

• Have increased the number of 
overnight stays

• Have increased the number of 
entrepreneurs and employees in 
the tourism industry

• Significantly enhance the city’s 
reputation and appeal nationally



Vision – Where we want to be

BY 2020 WE WANT TO:

• Have increased its market share in 
priority markets abroad

• Have achieved success in the 
media

• Have increased the number of 
major conferences and 
congresses held

• Have increased the number of 
public events involving more than 
1,000 visitors

• Have increased the degree of 
collaboration



WEBBPAGE –
DESTINATIONUPPSALA.SE

Destination Uppsala



UNIQUE VISITORS –
DESTINATIONUPPSALA.SE 2013 -2015

Destination Uppsala
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Uppsala Winter Festival 2016



Culture Night 2016



The light festival in Uppsala 2016



LINNEUPPSALA.COM

Linnaeus’ Uppsala 2015



Other campaigns



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Tiina Mykkänen
CEO
www.destinationuppsala.se
tiina.mykkanen@destinationuppsala.se
+46 70 7229393

Destination Uppsala











 





























































































TOURISM CITY SPATIAL 
ORGANIZATION AND 

REJUVENATION

THE PRACTICES AND LESSONS OF BEIJING



FACTS

• Permanent population 21.705million+ Permanent 
migrant population 8.226million

• City road:10029km
• Railway: 1124km
• Subway: 554km
• Vehicles: 5.619million
• Passengers:railway128.21million, road 

499.31million,air71.72million



TOURISM INDUSTRY

• Visitors:274million,+4.3%; Expenditure:RMB460.71billion,+7.6%
• Foreign tourists:3.576million,-2.2%. Tourist receipt 

US$4.61billion,-0.1%
• Star-rated hotels:554，five star64，four star130，three 

star203，two star147，one star10. Non star hotels 700+. 
Guests:44.222million

• Tourist attractions:227，5A:8、4A:72、3A:95、2A:44、1A:8



THE “OLD” BEIJING



THE “NEW”BEIJING



A GOOD CASE-798



KEY ISSUES

• Preservation
• Traffic
• Pollution



THE FUTURE BEIJING



Integration

Balance



THANKS!

•QIPINGSHU@GMAIL.COM

• +86 136 0100 7860



ტურიზმის განვითარების პერსპექტივების 
ხედვა 

თბილისის  ისტორიული ნაწილის 
ტურისტული თვალსაზრისით 

განვითარების კონცეფცია   



 
 70% ქვეყნის ეკონომიკა 
 22% შრომის ბაზარი 
 45% საწარმოთა სიმძლავრე 
 47% დღგ-ს წვლილი 
 20% საშემოსავლო გადასახადი 
 15% მოგების გადასახადი 



 საერთაშორისო აეროპორტი - 3 საათი საერთაშორისო კვანძებთან 

დასაკავშირებლად 

 სახმელეთო ტრანსპორტი - რეგიონალური კვანძი: ჩრდილოეთ-სამხრეთი 

და დასავლეთ-აღმოსავლეთ მიმართულებები 

 ბრენდ-სასტუმროთა ქსელის განვითარება 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის აქტიური მონაწილეობა ტურიზმის 
სერვისში; ეროვნული და საერთაშორისო ტურ-ოპერატორების აქტიურობა 

 საკონვენციო და ბიზნეს ტურიზმის განვითარება 
 აქტიური კულტურული და საქმიანი ცხოვრება 

 რეკრეაცია 

 სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის დიალოგი 

 სწორად დაგეგმილი განვითარება  

 თბილისის ისტორიული იერ-სახის შენარჩუნება 

 ქალაქის კულტურის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული გეგმა  

 



1) მიმზიდველი ქალაქი სტუმრებისა და მცხოვრებთათვის  

 ქალაქი მიმზიდველი ლანდშაფტით, საინტერესო ისტორიული 
წარსულითა და მდიდარი ცოცხალი კულტურით,  აქტიური 
ცხოვრებით, მოსახლეობისა და ვიზიტორტათვის სასურველი და 
მიმზიდველი გარემოთი; 

2) Tbilisi, როგორც „kavkasiis karibWe“  

 ქალაქი, რომელიც გახსნილია vizitorTa farTo speqtrisaTvis: 
ვაჭრობა, ბიზნესი, მომსახურება, ტრანსპორტი, პოლიტიკა და სხვა: 
adekvaturi SeTaვazeba yvela vizitorიsთვის - tranziti, 
moklevadiani biznes viziti, turistuli mogzauroba: 
dasveneba, შოპინგი, გართობა, მოგზაურობა, ბიზნესი;  

3) კულტურული, საქმიანი, სპორტული, რეკრეაციული, ბიზნეს 
საქმიანობის ცენტრი და    შემოქმედი; 

 sportuli/kulturuli/gasarTobi/SemecnebiTi RonisZiebebis 
adgilი,  sivrce, servisი; კონვენციული ცენტრი - ტურისტული, 
კულტურული, politikuri da biznes Sexvedrebis 
adgili/sivrce/servisი; 

 



 ჩრდილო-სამხრეთი:  

    მთიდან - მდინარისაკენ: მთაწმინდა, რუსთაველი, 

ალექსანდროვის ბაღი, მტკვარი.... 

 დასავლეთ-აღმოსავლეთი:  

    მdinarის გასწვრივ: დიდუბე - მშრალი ხიდი, რიყე, 

მეტეხის ქარაფი, ორთაჭალა  

 ქალაქის პერიმეტრი:  

     მთაწმინდის ქედი, ნარიყალას ქედი, ბოტანიკური ბაღი, 

მირზაშაფი, ლეღვთახევი, არსენალის მთა, დიდუბე, 

მუშტაიდის პარკი. 

 



 ისტორიული ძეგლები და უბნები: არქეოლოგია, 
არქიტექტურა, ისტორიული უბნები;  

 თბილისური მოტივები: aivnebi, ezoebi, viwro 
cicabo quCebi, მცირე კარ-მიდამოები, a.S. 

 me-19 miwurulis da me-20 saukunis 
dasawyisis კლასიკური arqiteqtura: 
klasicizmi, art-nოvo, moderni;  

 Tanamedrove arqiteqtura მე-20, 21-ე sს  
 cicabo ferdebze შეფენილი ubnebi: 

mTawminda, sololaki, vere 

 metexis კლდოვანი ქარაფი; 
 

 

 



1. ისტორიული იერსახე ევროპული და აზიური მომხიბვლელობით 
“Oriental charm of Europe”; 

2. მრავალფეროვანი არქიტექტურული სტილი, გეგმარება, უბნები, 
ეზოები; 

3. თავისუფალი, ღია, მეგობრულად განწყობილი მოსახლეობა; 
4. ევროპა და აზიის ძირითად კვანძებთან სატრანსპორტო/ავია 

კავშირი; 
5. უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნეს გარემო; 
6. კრიმინალურუ რისკის დაბალი დონე. 
7. საკმარისი სასტურმო ადგილების რაოდენობა/დატვირთვა და 

სეზონურობა; 
8. სანახაობის ადგილები და ღონისძიებები 

9. ახლო მანძილები სხვა ტურისტულ ადგილებთან 

10. კვების ობიექტების სიმრავლე და მრავალფეროვნება 

11. პოპულარობა / ცნობადობა  



1. ტრანსპორტით გადატვირთული ისტორიული/ურბანული ცენტრი; 
პარკირების პრობლემა 

2. თბილისის აეროპორტის პრობლემები  
3. არა-კომფორტული და გადატვირთული საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი; 
4. ახალი არქიტექტურული ჩარევები ტრადიციულ განაშენიანებაში 

(ძირითადად საცხოვრებელი მაღალ-სართულიანი სახლების 
სიმრავლე და უადგილობა); 

5. მწვანე არეალების/პარკების სიმცირე ქალაქის ისტორიულ  ცენტრში; 
6. ხარისხიანი პერფორმანსების ნაკლებობა ტურისტულ არეალებში; 
7. რეკრეაციული ზონების სიმცირე (ბოტანიკური ბაღი, ლეღვთა ხევი); 

დამაკავშირებელი  გზები ისტორიული ცენტრსა და ქალაქის 
რეკრეციულ ზონებს შორის 

8. საორიენტაციო ნიშნები, მარკირება და  საინტერპრეტაციო დაფები  

9. ძველი თბილისის უბნების დაკარგული იერ-სახე 

10. მათხოვრების პრობლემა 

11. უპატრონო ძაღლების პრობლემა / არა ჰუმანური მოპყრობა მათ 
მიმართ 



12. რკინიგზის სუსტი სერვისი და სადგურის არა-კომფორტული გარემო  
13. ქალაქის მოუწესრიგებელი ავტო-სადგურები (დიდუბე, ორთაჭალა, 

ვაგზალი). ინფორმაციის ნაკლებობა, გაუმართავი და მოძველებული 
ავტო-ტრანსპორტი;  უკონტროლობა სახელმწიფოს მხრიდან   

14. მძღოლების “დაბალი კულტურის” მაჩვენებლები  
15. ფეხით მოსიარულეების უწესობა; სახიფათო გარემო 

გადაადგილებისთვის  
16. ტურისტული ავტობუსების გაჩერების პრობლემა  
17. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების ნაკლებობა და უფუნქციობის 

პრობლემა  
18. საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობა დედაქალაქში   
19. მაღალი ტურისტული სეზონის დროს, სასურსათო პროდუქციის 

დიდი მასშტაბის იმპორტი. საქართველოში წარმოებული სოფლის  
მეურნეობის პროდუქციის ქალაქისთვის მიწოდების სიმცირე 

20. ტურისტების მიერ შემოტანილ უცხოურ ვალუტა ისევ გადის 
ქვეყნიდან საიმპორტო პროდუქციის შეძენის მიზნით.  

 
       (წყარო: თსუ–ის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ 

ჭარაია)  

 
 



1. თბილისური ეზოების ხიბლი: მთაწმინდის, სოლოლაკის, ჩუღურეთი, ისანი, 
ვიწრო ქუჩები, ეზოები და ისტორიული უბნების მრავალფეროვანი წარმოჩენა;  

2. მწვანე გარემო: მწვანე უბნების, პარკების  და დასასვენებელი კუთხეების, 
გადასახედების, აუზების, სპორტული მოედნების  განვითარება; 

3. დასავლეთ-აღმოსავლეთი ღერძი: მდინარე, მცირე ხეობები, ქარაფები და 
მისადგომების რეკრიაციული პოტენციალის ათვისება (დასავლეთ-
აღმოსავლეთი ღერძი); 

4. ჩრდილო-სამხრეთი ღერძი: მთაწმინდა - არსენალის მთა (მტკვარი - 
ალექსანდროვის ბაღი, რუსთაველი, მთაწმინდა, ფუნიკულიორი); 

5. ისტორიული ცენტრიდან ბუნებრივ პერიფერიამდე; რუსთაველიდან - 
მთაწმინდისკენ, ორთაჭალა-ნარიყალა. მცირე ქუჩები და ეზოების ათვისება. 

6. მუზეუმები, თეატრები, ფესტივალები, თემატური გამოფენები, შესაბამისი 
ადგილებისა და სივრცეების მოწყობა; 

7. სპორტი-ახალგაზრდობა: კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების 
მრავალფეროვნება; 

8. თანამშრომლობა ტურიზმის ინდუსტრიას (სახელმწიფო, კერძო სექტორი, 
საზოგადოება), კულტურულ მემკვიდრეობასა და ეკლესია/საპატრიარქოს 
შორის.  

9. მეტი საგამოფენო და სამუზეუმო სივრცეების საჭიროება; 

10. თბილისი - მწვანე ქალაქი - რეკრეაცია 

 



1. პოლიტიკური და სოციალური რისკები; 
2. ტურისტული ბიზნესისა და ტრადიციული ყოფის თანაარსებობის პრობლემა 

(ხმაური, მუსიკა, ვიზიტორთა მზარდი ნაკადები, მწვანე გარემოს გაქრობა 
სხვა); 

3. გადატვირთული სატრანსპორტო დერეფნები და პარკინგების სიმცირე; 
4. კვალიფიციური მომსახურე პერსონალის  და მცირე ბიზნესის წარმოების 

ჩვევების ნაკლებობა, გიდების კვალიფიკაცია და ინტერპრეტაციის 
სირთულე; გადასახადების თავიდან აცილება (ქუჩებში ტურისტული 
სერვისების შეთავაზება) 

5. მობინადრეთა სტრუქტურის ცვლილება და საცხოვრებელი გარემოდან 
ბიზნეს გარემოზე გადასვლა;  

6. ძველი/ისტორიული უბნების ინფრასტრუქტურული პრობლემები: 
შენობების მდგრადობა, რეაბილიტაცია/ადაპტაციის გათვალისწინებით; 

7. ნაგებობებისა და უბნების ფუნქციური დანიშნულების მოდიფიცირება; 

8. მუნიციპალური სერვისების უზრუნველყოფა ტურისტულად საინტერესო 
ინსტორიულ უბნებში (წყალ-მომარაგება და სანიტარია, ნაგავი-დასუფთავება, 
გამწვანება, სხვა); გარე ბაზრობების სიმრავლე ქალაქში, ქალაქის 
ტერიტორიის მითვისება.  

9.  არა-ადექვატური საგადასახადო და საინვესტიციო გარემო; 



1. vizitorTa წლიური/ღამისთევა raodenoba;  

2. uZravi qonebis Rirebulebis zrda უბნების მიხედვით; 

3. miwis farTis/იჯარის Rirebulebis zrda უბნების მიხედვით; 

4. samuSao adgilebiს რაოდენობა, ზრდა/კლების ტენდენცია; 

5. sanaxaoba, muzeumebi, გამოფენები, სხვა; 

6. სერვის დაწესებულებები და ვიზიტორთა რაოდენობა; 

7.  „mwvane ubnebis“ farთობის ზრდა/კლება:  

8. saerTaSoriso mniSvnelobis RonisZiebebi: biznes forumi, 

politikuri konferenciebi, festivalebi, gamofenebi, 

Sejibrebebi, sxva;… 

9. qalaqis municipaluri servisebis gaumjobeseba: wyali, deni, 

nagavi – momsaxurebis xarisxi da regularuloba (ხარისხი, 

საათობრიობა, მდგრადობა); 

10. satransporto კომუნიკაციების განვითარება (ავტო-სადგურები, 

პარკინგები, გზები) 



 ქალაქის ტურისტული სტრატეგიისა და ხედვის ჩამოყალიბება:  

 სივრცულ დაგეგმაში ინტეგრალური მიდგომა 

 ტურიზმის ინდუსტრიის ჩართვა ქალაქის მართვის სისტემაში  

 პარტნიორობა კონსერვაცია/ადაპტაციასა და დეველოპერებსა  
შორის ფასეულობების დაცვა-შენარჩუნების მიზნით  

 ქალაქის პოზიციონირება / იმიჯის შექმნა / მარკეტინგი  

 ხარისხიანი ინტერპრეტაცია, მომსახურების სფეროს გაძლიერება  

 მუნიციპალური სერვისის ხარისხის, რეგულარობისა და სანდოობის 

ამაღლება (მოქალაქეებისა და ვიზიტორების ინტერესები)     



1. ჩრდილო-სამხრეთი ღერძი: მთაწმინდა - არსენალის მთა (მტკვარი - ალექსანდროვის ბაღი, 
რუსთაველი, მთაწმინდა, ფუნიკულიორი); 
 

2. დასავლეთ-აღმოსავლეთი ღერძი: მდინერე, მცირე ხეობები, ქარაფები და მისადგომების 
რეკრიაციული პოტენციალის ათვისება (დასავლეთ-აღმოსავლეთი ღერძი);  
 

3. ღერძული ტურისტული მაგისტრალების და პერიფერიული მარშრუტების განსაზღვრა და 
მოწყობა: რუსთაველის გამზირი-ორთაჭალა; აღმაშენებლის გამზირი-ავლაბარი/ ისანი 

4. მაღალი დატვირთვის ტურისტული თემატური ზონების განსაზღვრა (ადაპტაცია და 
დეველოფმენტი) და მოწყობა: სასტუმრო ქსელები, ბიზნეს-შოპინგ ცენტრები, ტურისტული 
მიმზიდველობის ადგილები, რეკრიაციული ზონები. 

5. “თბილისური ეზოები”: მთაწმინდის, სოლოლაკის, ჩუღურეთი, ისანი, ვიწრო ქუჩები, 
ეზოები და ისტორიული უბნების მრავალფეროვანი წარმოჩენა;  
 

6. ისტორიული ცენტრიდან ბუნებრივ პერიფერიამდე; რუსთაველიდან - მთაწმინდისკენ, 
ორთაჭალა-ნარიყალა. მცირე ქუჩები და ეზოების ათვისება. ისტორიული გარეუბნების 
ჩართვა ტურისტულ არეალებში 
 

7. მწვანე გარემოს განვითარება: მწვანე უბნების, პარკების  და დასასვენებელი კუთხეების, 
გადასახედების, აუზების, სპორტული მოედნების  განვითარება; 
 

8. მუზეუმები, თეატრები, ფესტივალები, თემატური გამოფენები, შესაბამისი ადგილებისა და 
სივრცეების მოწყობა; 

9. სპორტი-ახალგაზრდობა: კულტურულ-სპორტული ღონისძიებების მრავალფეროვნება; 
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Tourism is one of the worlds fastest growing industries and is a major source of income for 
many countries. Being a people-oriented industry, tourism also provides many jobs which 
have helped revitalise local economies. All tourism activities– holidays, business travel, 
conferences, adventure travel and ecotourism – need to be sustainable and oriented of the 
Service quality. It seeks to provide people with an exciting and educational holiday that is 
also of benefit to the people of the host country.
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What is the Service quality

 An assessment of  how well  a delivered service conforms to the client's expectations. 
Service business operators often assess the service quality provided to their customers in 
order to improve their service, to quickly identify problems, and to better assess client 
satisfaction.

 minimizes negative social, economic and environmental impacts

 improves working conditions and access to the industry

 provides more enjoyable experiences for tourists through more meaningful connections with 
local people, and a greater understanding of local cultural, social and environmental 
issues.
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Service Quality from 3 Perspective

1. Focus on Potential
2. Focus on process
3. Focus on Results
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Tourism Service Quality of  City infrastructure include

1. Airport

2. Local transport

3. Hotels (accommodation)

4. Guide

5. Restaurant , Café

 Infrastructure development

 Creation of tourist products

 Creation of Tourism Business

 Increase visitors number
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Impact of hotel service quality of customers

The hotel business is rapidly developing due to growing demand for such services

as well as the growing opportunities for travel. The hotels, in order to increase the

competitive ability and to obtain a higher number of customers, should 

firstly make the expectations of customers coincide with the offered service 

quality.

Some of the characteristics of the successful activity of the business organization, is 

constant improvement of qualitative services, which meet  the expectations of customers. 

The choice of hotels becomes one of the main issues of discussion:   the variety  of the 

hotel services, quality, reliability and price are  important. 
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hotels infrastructure 

The first criterion is the visual image of the hotel. Studies have shown that quality of service is not sufficient for a 
full understanding of the hotel. The first impression of the hotel lobby on the customer develops, which is why it 
must create the right expectations of the customers. The visual side should reflect the values   on which the hotel is 
trying to portray, and supply chain.

The second criterion is to maintain and service-level management. This is one of the most painful and problematic 
Georgian hotels. How good it was to look good at the hotel physically, it is customer satisfaction and, with a 
good reputation will not maintain the proper level of service to do so. Georgia has not yet been established service 
standards and, in fact, this sector is a high level of experience in the provision of services does not exist. One of 
the recommendations, which is adequate to meet this criterion contributes to effective human resources 
management strategy for the formation, maintenance staff training and motivation of effective work..
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Georgian Tourism Association (GTA)
 Is an organization of private tourism companies in Georgia. The association was founded in 2006 

and is today with more than 65 members the biggest tourism association in Georgia. 

 GTA supports the creation of local tourism associations and offers active partnership. The association 
stands for the improvement of tourism service quality and capacity building. 

 GTA is committed to nature protection and sustainable tourism development in Georgia. Together 
with our partners we work for country marketing and improvements of tourism information. 

 Georgian Tourism Association works on product development in incoming, domestic and outgoing 
tourism.

www.tourism-association.ge



Georgian Tourism Association 

How we work and what is the main priority when we think about the Service quality…

Think like a CUSTOMER…
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How we can to improve the City hotels service quality?

One of the recommendations, which is adequate to meet this criterion contributes to effective human 
resources management strategy for the formation, maintenance staff training and motivation of 
effective work…

Trainings…



Georgian Tourism Association 
How we can to identified the problems… 
,,Meeting between travel companies and hotels representatives”, organized by 

GTA and GNTA, main topic: Service quality improvement

Seat together

discus together

decide together
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THANK YOU FOR ATTENTION

WWW.TOURISM-ASSOCIATION.GE
18/2MELIKISHVILISTR.
0179TBILISI,GEORGIA
TEL:(+99532)2220195
INFO@TOURISM-ASSOCIATION.GE


