Учасникам, організаторам та гостям
25-го Ювілейного Міжнародного туристичного салону «Україна» - UITM 2018
Шановні пані та панове!
Від імені Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), туристичної агенції ООН, я
вітаю всіх учасників, гостей та організаторів 25-го Міжнародного туристичного салону
«Україна» - UITM'2018
Завдяки нашій співпраці з розвитку галузі, міжнародний туризм досяг нових рекордів
у 2017 році - 1,322 мільярди туристів подорожували по світу. Частка України - 14
мільйонів туристів, що принесли прибутки на 1,3 мільярда доларів для підтримки
розвитку суспільства та економіки. Це позитивне зростання є ідеальним фоном для
святкування 25-річчя UITM.
Україна є важливим прикладом розвитку можливостей, які може створити туристичний
потенціал. Але туризм у світі все ще стикається з проблемами адаптації до найбільших
тенденцій сьогодення. Найголовнішою серед них є технологічна революція. Цифрові
технології продовжують трансформувати те, як ми подорожуємо, з'єднуючи нас на
глобальному рівні та розширюючи можливості людей. Наш задача з розвитку туризму та
інших секторів - це продовжувати рух у напрямку здійснення сталого розвитку, одночасно
захищаючись від потенційних ризиків. З огляду на це, офіційне святкування Всесвітнього
дня туризму 2017 року, який відбувся у вересні минулого року в Угорщині, був
присвячений оцифровці туризму.
Зважаючи на те, що сьогодні в Україні спостерігається справжній бум з відкриття
високотехнологічних компаній, а в Києві розміщується величезна кількість стартапів та
ІТ-компаній, і це може стати важливим рушійним фактором для подальшого розвитку
туризму, я закликаю Україну сприяти інвестиціям у технології, які мають потенціал щоб
принести позитивні зрушення та сталий і всебічний розвиток у містах.
Я вірю, що разом ми будемо продовжувати підвищувати конкурентоспроможність
туристичної галузі за допомогою таких заходів, як UITM. Міжнародні туристичні
виставки є однією з основних платформ для діалогу, розширення та зміцнення ділових
зв'язків всесвітньої туристичної спільноти. UITM є важливим приводом для світу, щоб
знайомитись з Україною, її неймовірною гостинністю та значним туристичним
інвестиційним потенціалом.
Я бажаю всім учасникам вдалого та продуктивного UITM 2018!
Зураб Пололікашвілі
Генельний Секретар (UNWTO)

