
Урок № 62 

Дата: 22. 02.2022 

Тема: Мета та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  носіїв. 

Мета: Охарактеризувати мету та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  

носіїв; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати 

повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Реклама туристичної фірми складається з двох частин: реклама власних потреб і 

реклама своїх можливостей. 

      Реклама потреб - це вид реклами, необхідний для інформування можливих партнерів 

про існування підприємства і його потребах в чомусь. 

       Основними об'єктами реклами потреб є наступні оголошення: 

 про залучення посередників. Для туристичної фірми ця реклама життєво необхідна, 

оскільки без наявності і розширення посередників її діяльність може бути значно 

обмежена, що неминуче призведе до краху. Туроператор зацікавлений в залученні і 

поширенні інформації про себе і його співпрацю з транспортними, готельними, 

кредитно-фінансовими та іншими організаціями. Турагент, будучи посередником 

між туроператором і клієнтом, на зможе ефективно працювати без пошуку нових 

туроператорів у відповідності з попитом клієнтів на нові маршрути, вищий рівень 

обслуговування тощо; 

  про найняття на постійну або тимчасову роботу працівників, спеціалістів, 

обслуговуючого персоналу, які мають певну кваліфікацію та досвід роботи. 

Сезонний характер діяльності багатьох фірм змушує їх наймати працівників на 

активні туристичні сезони і без широкої інформації про це складно підібрати 

достатню кількість кваліфікованого персоналу; 

  про пошук матеріально-технічних ресурсів, які можуть бути як основними, так і 

оборотними. Це бажання туристичного підприємства купити або орендувати 

приміщення під офіс, орендувати готелі, придбання меблів, інвентаря, залучення до 

співпраці власників пунктів прокату туристичного спорядження та ін; 

  про розпродаж матеріально-технічних ресурсів. Необхідність в реалізації виникає у 

випадках, коли фірма проводить реконструкцію або модернізацію діючих об'єктів, 

продає свої філіали або надлишок товарно-матеріальних цінностей тощо. 

        Як правило, реклама потреб носить чисто інформаційний характер, тому вона може 

бути подана у вигляді звичайних об'яв у засобах масової інформації, розклеєних або 

розповсюджених листівках, розісланих спеціальних зверненнях. 

 

Урок № 63 

Дата: 22. 02.2022 

 Тема: Мета та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  носіїв. 

Мета: Охарактеризувати мету та види реклами, основні вимоги до вибору рекламних  

носіїв; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати 

повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Реклама можливостей - це напрямок рекламної діяльності фірми, завдяки якому 

зацікавлені сторони інформуються про можливості фірми в сфері надання туристичних 

послуг. Зацікавленими сторонами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. 

       Юридичні особи - вітчизняні та іноземні фірми, громадські організації, підприємства 

різних форм власності. Вони можуть бути зацікавлені в послугах фірми у випадках: 

 придбання з метою перепродажу 



  організації одноразових або періодичних масових заходів (наради, конференції, 

з'їзди та ін.); 

  організації відпочинку для своїх підлеглих; 

  організації ділових поїздок для своїх працівників; 

  використання туристичних поїздок для реклами власних товарів та послуг. 

        Як турагентська, так і туроператорська фірми зацікавлені в тому, щоби юридичні особи 

користувались їх послугами на постійній основі. Для цього зацікавлені сторони можуть 

підписати спеціальну угоду, згідно з якою цій юридичній особі при організації поїздок і 

розміщенні своїх працівників передбачені додаткові знижки. 

          Фізичні особи - громадяни України та іноземці отримують інформацію про 

туристичні фірми та їх можливості і на цій основі роблять вибір маршрутів, видів туризму, 

напрямків і тривалості подорожей у відповідності з метою туризму, фінансовими 

можливостями і конкретними побажаннями. 

          Реклама можливостей зазвичай носить не тільки інформаційний характер, але й 

зацікавлює та залучає туриста в туристичну поїздку, запевняє в надійності і безпечності 

маршруту, гарантує йому хороший відпочинок. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке реклама потреб? 

2. Що таке реклама можливостей? 

 

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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