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Тема: Розробка реклами з метою ділового туризму 

Мета: Охарактеризувати розробку реклами з метою ділового туризму; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

                Імідж - це цілеспрямована створена форма відображення об'єкта у свідомості 

людей, тобто сукупність громадського сприйняття. 

  Імідж прийнято розуміти як позитивний образ туристичної фірми, в більшості випадків 

спеціально створений. 

    Позитивний образ кожної фірми, в тому числі й туристичної, починається з назви. Назва 

може бути будь-якою і залежить це тільки від фантазії і смаків засновників. Але з метою 

подальшого успіху підприємства необхідно врахувати певні принципи при виборі назви 

фірми. Це - незмінність назви, асоціація з основною діяльністю, неповторність, 

прийнятність назви для іноземців та інші. 

   Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість - все це має важливе значення 

для створення позитивного іміджу туристичного підприємства. 

   На імідж фірми працюють і її емблема, і її товарний знак. 

   Імідж туристичної фірми має ряд ознак: 

 фірма повинна бути відома клієнту чи групі клієнтів; 

  фірма повинна викликати до себе цікавість і привертати увагу  своїми послугами; 

  фірма повинна вміти впливати на свідомість, емоції, дії як окремих людей, так і 

цілих груп. 

   Створення іміджу підприємства в туристичному бізнесі є однією із стратегічних цілей і 

завдань маркетингу. Основними характеристиками іміджу є: 

 адекватність, тобто точна відповідність створеного образу; 

 оригінальність - імідж має легко розпізнаватись та запам'ятовуватись; 

  пластичність - залишаючись незмінним, повинен оперативно реагувати на зовнішнє 

середовище; 

 адресність - повинен залучати на свій сегмент ринку визначені споживацькі групи; 

  ясність і конкретність, комплексність, незавершеність. 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке імідж? 

2.Що таке фірмовий стиль? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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