Учасникам, організаторам та гостям 25-ї ювілейної Міжнародного туристичного
салону «Україна» UITM’2018.
Шановні колеги, партнери та друзі!
25 років – це ціле життя, протягом яких Турсалон «Україна» був спільною платформою
для всіх зацікавлених сторін українського туризму. UITM – це історія успіху довжиною
в чверть століття!
Національна туристична організація України високо цінує системне партнерство з
організатором виставки Premier Expo ITE над розвитком туристичної галузі в Україні та
приведенням сектору туризму до найбільш збалансованої та стійкої моделі розвитку,
за прикладом успішного досвіду наших міжнародних партнерів.
Важливим показником є те, що за останні роки в багатьох регіонах України нам
вдалося змінити на краще ідеологічне відношення до туризму серед представників
держави, бізнесу та громади. Значна увага стала приділятися розвитку саме
внутрішнього та в’їзного туризму, маркетингу та брендингу територій, якості та
досконалості туристичних продуктів та цілих дестинацій.
Революція індустрії подорожей та технологій задає нову планку у глобальній
конкуренції дестинацій між собою. Вже не достатньо просто мати хорошу пропозицію,
та гарно зняту рекламу. В змаганні за увагу споживачів виграють міста та країни, які
консолідували свої зусилля над створенням інтегрованої системи якості, розвитком
людських ресурсів та комплексним маркетингом. Саме така консолідація відбувається
тут – на туристичному салоні. UITM – це не просто виставка, це постійнодіюча
комунікаційна платформа.
Розуміючи глобальні виклики та Цілі сталого розвитку ООН (SDG), користуючись
нагодою 25-го ювілею UITM, ми з організаторами вирішили представити по новому
Українські міста та регіони, об’єднавши їх в окрему експозицію виконану в новому
екологічному дизайні і новим ім’ям – Ukrainian Hospitality Days (UHD).
UHD – це новий етап в житті UITM і ми віримо в світле майбутнє України і українського
туризму!
Щиро бажаю всім учасникам та відвідувачам UITM яскравих вражень, плідного
спілкування та нових можливостей для розвитку!
Все буде туризм!
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