
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 
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Тема: Поняття іміджу туристичного підприємства 

Мета: Охарактеризувати Поняття іміджу туристичного підприємства; розвивати 

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

професії. 

            Імідж - широке поняття, яке охоплює престижну рекламу, зареєстрований товарний 

знак, високу якість своїх послуг, постійну турботу про клієнтів та інше. 

   Реклама престижу має дещо інші форми, ніж звичайна реклама. Вона включає в себе 

організацію благодійних заходів із відомими людьми, рекламні тури із запрошенням зірок 

естради, щоу-бізнесу, журналістів, топ-моделей, лауреатів престижних конкурсів тощо. 

Така реклама дозволяє створити певний образ фірми - імідж фірми. 

    Одним з основних засобів формування позитивного іміджу фірми, образу її торговельної 

марки є створення фірмового стилю. 

      Згідно з одним із найбільш вдалих визначень, "фирменный стиль - это набор цветовых, 

графических, словесных, типографических, дизайнерских, постоянных элементов 

(констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг) всей 

исходящей от фирмы информации, её внутреннего и внешнего оформления". 

     Основними елементами фірмового стилю є товарний знак, фірмовий шрифтовий напис 

(логотип), фірмовий лозунг, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів та інші фірмові 

константи. 

   Основними носіями фірмового стилю туристичного підприємства можуть виступати: 

 елементи діловодства (фірмові бланки, конверти, папки-реєстратори, записні 

книжки та ін.); 

  реклама в пресі, радіо- і телереклама; 

 друкована реклама (листівки, проспекти, буклети, каталоги, та ін.); 

  рекламні сувеніри; 

  зовнішня реклама (вказівники, оформлення офісу, фірмовий одяг працівників, 

значки, нашивки тощо); 

  виставковий стенд; 

  документи і посвідчення (візитні картки, посвідчення працівників, перепустки, 

запрошення і т.д.); 

  виставковий стенд та засоби пропаганди (пропагандистські проспекти, оформлення 

залів для прес-конференцій тощо).  

     Отже, фірмовий стиль - це використання єдиних принципів оформлення, кольорових 

поєднань для всіх форм реклами, ділових паперів, технічної та інших видів документації, 

офісу, а інколи й одягу працівників. Зрозуміло, що фірма, яка тільки почала свою діяльність, 

не зможе охопити всю повноту такого явища, як фірмовий стиль, але не можна втрачати 

час, відкладаючи на майбутнє, формування у споживача образу фірми. 
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аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

                Імідж – це також  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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