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ВСТУП
В усі часи туристи шукали унікальні
природні ареали, де вони могли б
активно і з користю провести свої
відпустки. Ми можемо впевнено
сказати, що все більша кількість людей
шукає останнім часом можливості для
“відновлення” свого духу на лоні
природі, або у вигляді певного роду
діяльності, пов’язаної із природою.
Наші клієнти – туристи можуть шукати
під час своїх мандрівок на природу
відкриттів, пригод, товариство, змагання,
екологічну свідомість, або духовний
ріст. Їх діяльність охоплює дуже
широкий спектр захоплень: прогулянки
на свіжому повітрі, подорожі з наметами,
сплав на байдарках і каное, рибалка,
полювання, фотографування, пірнання з аквалангом, мандрування до
мальовничих місць. При цьому потрібно зазначити, що на своєму
шляху туристи стикаються як із суспільною, так і приватною власністю.
Нам потрібно пам’ятати про це, оскільки будь-яке підприємство повинно
враховувати “ринок” та його закони. Шлях до успіху полягає у розумному
поєднанні продукту, ціни, місця,сприяння та реклами. Проте, на відміну від
інших видів бізнесу, наша діяльність напряму залежить від якості та чистоти
навколишнього природного середовища, яке є фундаментом нашого
продукту та місцем нашої роботи. Тому, якість довкілля буде суттєво
впливати на наш прибуток, а також постійно залишатись домінуючим
предметом наших зусиль.

ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
Чи підприємництво у сфері туризму
та довкілля для мене?
Багато хто з нас уже думав про це.
Проте, перш ніж утілити власні мрії у
життя, дуже важливо зрозуміти, що
малий бізнес у більшості випадків
потребує уважного аналізу, ретельної
оцінки себе та наявних ресурсів, добре
розробленого та організованого плану.
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Незважаючи на те, що ви можете мати прекрасний досвід як провідник або
інструктор-аквалангіст, ви і ваша родина можете бути не готові прийняти
гостей так, як це потрібно для успіху підприємства: зі знанням справи і
одночасно вишукано.
Перед тим, як починати справу і докладати
зусилля
ви повинні запитати себе:
• Чи люблю я зустрічатись й рацювати
з іншими людьми?
• Чи подобається мені приймати
незнайомців?
• Чи володію я достатньо глибокими
знаннями у сфері екосистем, де
планую працювати?
• Чи маю я достатні туристичні
навички?
• Чи вмію я добре користуватись
туристичним обладнанням та
екіпіровкою?
• Чи бажаю я довго працювати в
трудних умовах?
• Чи вмію я планувати витрати та дотримуватись кошторису?
Якщо всі відповіді на поставлені запитання “так”, ви зможете довести, що
здатні бути успішним підприємцем у даному бізнесі. Однак, пам’ятайте, що
малий бізнес має велику ймовірність зазнати невдачу. Планування є
оловним елементом стабільного успіху.

Зустріньтеся із професіоналами
Найперше, що ви повинні зробити, це зустрітися з людьми, які вже
розпочали цей вид бізнесу. Відвідайте
підприємства, подібні до вашого.
Спробуйте розібратись в тому, чим
займаються інші, наскільки це
можливо.
Наприклад,:
• зустріньтесь з якомога
більшою кількістю господарів
і розмовляйте з ними про вашу справу якомога довше. Не бійтеся
ставити як складні, так і прості запитання. Набагато простіше
вчитись на чужому досвіді. Якщо
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•

•

можливо, попрацюйте
сезон на такому
підприємстві;
використовувайте усі
можливі освітні
програми, які надає
держава, університети,
місцева влада.
Приділіть особливу
увагу таким програмам,
які стосуються туризму, екіпіровки та обладнання, малого бізнесу.
використовуйте наочні посібники, книжки, брошури та статті для
покращення вашого розуміння місцевої екологічної ситуації,
наявних пропозицій та попиту, менеджменту та законів про охорону
довкілля.

Визначення видів ваших послуг
Усі туристи можуть бути поділені на
декілька
наступних груп:
1. активні споживачі – рибалки,
грибники та мисливці;
2. пасивні споживачі – відпочинок на
пляжах;
3. активні не споживачі – прогулянки
на природі, сплав по річках;
4. пасивні не споживачі –
спостерігання пташок разом з
гідом, фотографування.
Ви повинні проаналізувати ваші
можливості:
 Які природні ресурси можуть
привабити людей приїхати й зупинитись у вас?
 Яке обслуговування та обладнання ви можете запропонувати?
 Які види туристів відвідують вашу місцевість у даний час?
 Яка ваша майстерність?
 Які ваші ресурси (фінанси, обладнання тощо)?
Головним для успіху є так організувати вашу справу, щоб споживачі,
навколишнє природне середовище, ваша майстерність та ресурси були
оптимально збалансовані. Серйозно обдумайте, наскільки добре ваші
послуги будуть відповідати потребам потенційних клієнтів та який імідж ви
оберете для себе.
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Обміркуйте наступне:
 Який досвід я можу запропонувати?
 Як виглядає моє обладнання (нове,
привабливе, чи бувше у користуванні)?
 Чи є запропоновані мною послуги
адекватними?
 Чи відповідають вони вимогам
споживача?
 Чи маю я місце для збереження й
обслуговування обладнання?
 Чи знаходиться моє підприємство у
відповідному місці?
Визначаючи види ваших послуг, запитайте себе:


Що реально клієнт буду споживати/купляти? Яку вигоду він шукає?
Який ваш досвід? Які знання? Яку майстерність? Яку допомогу?
Незважаючи на те, що ваші клієнти спершу відкликнулись на
рекламу, вони шукатимуть у вас або у вашому гіді товариша,
помічника, вони очікуватимуть пригод, несподіванок, вашого
розуміння та знання як місцевості, так і законів природи.

Обов'язково запишіть вашу концепцію на папері.
Запитайте себе:
 Чим моя концепція відрізняється від інших і чим вона краща від
існуючих?
 Як моє підприємство найкращим чином служитиме споживачу?
 Чи є моя концепція потенційно успішною?
 Як можна вдосконалити концепцію?

Планування розвитку вашого
підприємства
Напевно, найбільш важливим першим
кроком, спрямованим на розвиток вашого
підприємства, є розробка бізнес-плану.
Багато прекрасних мрій зазнали краху
оскільки були не логічними. Бізнес-план – це
фундамент, на якому ви повинні будувати
ваше підприємство.
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Він повинен включати такі головні компоненти:
 Визначення мети підприємницької
діяльності;
 Визначення ролі та впливу ринку;
 Визначення видів послуг/продукції;
 Структуру управління;
 Об'єкти та цілі;
 Фінансовий аналіз
План допомагає вам зрозуміти причини, що
спонукали вас до підприємницької
діяльності; ринок, на який ви вийшли; ваші
переваги та недоліки; фінансові та
організаційні умови навколо вас. План
допоможе вам приймати далекозорі
рішення та інформувати кредиторів про
ваші справи. Шукайте допомогу
професіоналів у сфері малого бізнесу. Різні державні та приватні заклади
можуть допомогти вам у вашій справі.

Визначення витрат
Розпочинаючи роботу у сфері туризму та довкілля, ви будете вимушені
визначити витрати, необхідні, щоб розпочати та налагодити бізнес. Їх
потрібно включити у фінансовий аналіз.

Початкові витрати
Першим кроком під час
визначення початкових
витрат є створення списку
всіх можливих витрат і
визначення їх вартості.
Це допоможе вам визначити,
чи зможете ви отримати
прибуток. Обов'язково
зверніться за консультацією фахівця та переконайтеся, що врахували
витрати на техніку безпеки та непередбачені ситуації. Крім того, коли ви
розпочнете роботу, з'являться організаційні витрати. Вони будуть
змінюватись залежно від пори року та, значною мірою, залежатимуть
від кількості та різноманіття клієнтури.
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Ці витрати можуть включати:
 їжу та напої;
 телефон;
 рекламу;
 дозвіл;
 бензину;
 заробітну плату,
винагороду та льготи
для ваших працівників;
 обладнання та його
обслуговування;
 маркетинг та рекламу;
 ремонт;
 страхування;
 комунальні послуги;
 ренту.

Приклад початкових витрат: Фотосафарі капітана Боба
Човен
Двигун
Трейлер
Електроніка
Вантажівка
Інструменти
Пристань
Меблі

$_____
$____
$_____
$_____
$_____
$_____
$_____
$_____

Дорожній знак
Реклама та розвиток
Ліцензія — Страхування
Телефон
Misc.Expenses
Інші
Разом
Загальні початкові витрати

$_____
$_____
$_____
$_____
$_____
$_____
$_____
$_____
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Планування з метою страхування
Ваша поточна страховка не
відповідає потребам
підприємництва у сфері туризму та
довкілля. Обговоріть це питання зі
страховою компанією та
підприємцями, котрі вже працюють
в цьому бізнесі. Шукайте
найвигідніші умови, але не забудьте
про ефективність захисту.
Страхування повинне охопити:
 Відповідальність (виробничу та особисту);
 Медичні витрати;
 Особисту відповідальність за працівників підприємства;
 Медичні витрати на клієнтів;
 Захистити власність
 Будівлі;
 Меблі й аксесуари;
 Обладнання (вантажівки, човни,
електроніку, тощо);
 Втрати доходу

Планування податків
Сплачення податків у малому бізнесі може
бути доволі ускладненим.
Увага повинна бути приділена:
 законам про роботу на власному
підприємстві;
 спеціальним податкам;
 процедурі підготовки податків;
 соціальним податкам;
 державним податкам;
 пільговим податкам
Для розвитку вашого бізнесу вам потрібен досвідчений бухгалтер, людина,
котра вже працювала у малому бізнесі, котра буде в змозі розробити такий
податковий план, який би найкращим чином відповідав вашим інтересам.
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Відповідність чинному
законодавству
Перш, ніж планувати будь-яку діяльність,
ретельно ознайомтесь з чинними державними
та місцевими законами. Хоча ваша діяльність
в цілому відповідає чинному законодавству,
Можуть існувати певні регіональні або
місцеві вимоги, які ви повинні виконувати.
Наприклад, вимоги до двигунів (човнів,
автомобілів, тощо). Діяльність у деяких
чутливих до антропогенного впливу куточках
природи, може вимагати дозвіл як від
державних, так і від місцевих приро
доохоронних закладів. Дуже важливо, щоб
життя ваших працівників було застраховане.

АДМІНІСТРАЦІЯ
Розробка політики та методики
управління
Перш, ніж приймати вашого першого клієнта,потрібно розробити головні
принципи адміністративного управління.

Попереднє замовлення (бронювання)
Резервування місць та
отримання попередніх
замовлень звичайно
здійснюється за телефоном або
поштою. Досвід показує, що той,
хто дзвонить з метою зробити
попереднє замовлення очікує
додзвонитися з першого або
другого разу. Лише невелика
кількість клієнтів буде
продовжувати спроби. Тому
утримуйте телефонну лінію вільною та доручіть відповідати на дзвінки
людині відповідальній та досвідченій. Вона повинна добре знати вашу
справу та бути в змозі прийняти замовлення. Надрукуйте форми замовлень,
щоб необхідна інформація мала єдиний вигляд.
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Квитанція про заставу/Підтвердження бронювання
Після отримання застави, негайно підготуйте
лист, що підтверджує факт отримання
грошей та відішліть його клієнтові. Ваш лист
повинен містити інформацію про умови
повернення застави/скасування замовлення/
політики
відшкодування збитків клієнта/вашої фірми.
Додайте до оригіналу замовлення вашу
копію.

Сортування та оформлення
замовлень
Внесіть усі замовлення у щоденник або
календар. Записи повинні бути чіткими,
такими, щоб їх могла прочитати будь-яка
людина з вашого персоналу.

Офіс та Обладнання
Утримуйте під рукою журнали з квитанціями та поштовими марками.
Придбайте персональний комп'ютер, що надасть вашій кореспонденції
професіональний вигляд і допоможе зберігати записи.

Бухгалтерський облік
Найкращим часом для створення системи бухгалтерського обліку є час,
коли ви ще не розпочали вашу справу. Досвід показує, що ретельна
організація бухгалтерського обліку значно збільшує шанси виживання в
бізнесі. Часто густо ми
дивимось на виконання
цих Обов'язків як на
вимушену справу,
впроваджену податковою
інспекцією. Однак, це не
зовсім так. Точні та повні
фінансові записи
допомагають стежити за
розвитком бізнесу та
планувати його найкращим
чином замість вгадування. Зверніться до досвідченого бухгалтера за
порадами та розробіть просту схему обчислення річного балансу.

____________________________________________________________________________________ 10
Підприємництво у сфері туризму та довкілля/Посібник для досягнення Успіху

ВИКОНАВЦІ
Розробка робочої програми
Перш, ніж розробляти робочу програму, ви повинні вирішити декілька
питань:
 Вид діяльності, якою ви плануєте займатись;
 Хто буде виконувати
роботу;
 Якщо роботу будуть
виконувати інші люди,
Ви повинні визначити їх
обов'язки (скласти
паспорт спеціальності);
 Якими здібності мають
мати ваші працівники;
щоб ваш бізнес був
прибутковим;
 Яким чином ви плануєте
вирішувати ситуації,
коли працівник не
відповідає вашим
вимогам;
 Що буде виступати
об'єктом вашої діяльності, яка її мета, яким чином ви плануєте її
досягти.

Важливим аспектом вашої роботи є розробка заходів, спрямованих
захистити ваших клієнтів від нещасних випадків. Це питання повинне бути
вирішене дуже ретельно із залученням такої кількості ресурсів, щоб безпека
клієнтури не викликала жодних сумнівів. Добре організована екскурсія на
природу повинна починатись з інструктажу з техніки безпеки. Клієнт також
повинен бути повідомлений про необхідність збереження та захисту
природи.
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МАРКЕТИНГ
Маркетинг складається з таких видів вашої діяльності, які втілюють ваші
плани у життя. Маркетинг – це більше, ніж розвиток вашої справи.

Маркетинг це:




Визначення бажань ваших клієнтів;
Спрямування вашого бізнесу для
досягнення цієї мети;
Отримання прибутку.

Найбільш важливими елементами
маркетингу є продукт, вивчення ринку,
партнерські відносини, конструктивний
підхід до реклами та розвиток справи.

Розробка Продукту
Продуктом може бути як фізичний об'єкт,
так і сервіс. Продукт або послуги, які ви
пропонуєте, поєднує у собі вигоди, які
споживач(ка) бажає отримати. Продукт - це не стільки умови помешкання,
харчування, або інформованість гіда, скільки відчуття, з яким клієнти
приймають/усвідомлюють ті речи, які ви підготували для них, для їхнього
задоволення. Під час туристичного походу, клієнти не купують
транспортування чи їжу, вони задовольняють своє прагнення отримати нові
знання, спілкування, чи відпочинок. Ви повинні визначити, що саме
придбають ваші споживачі. Ви повинні подивитись на свій бізнес їхніми
очима.

Визначення Ринку
Для того, щоб мати гарні стосунки з вашими клієнтами, ви повинні добре
знати людей, котрим ви пропонуєте свої послуги. Запам'ятайте головні
питання: “хто”?, “що”?, “коли”, “де”?, та “як/яким чином”?:
Хто користується вашими послугами і платить за нього?
Що користувач являє собою (вік, інтереси тощо)?
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Коли клієнти шукають ваші послуги?
Де вони розташовані?
Як/яким чином ви можете найкращим чином спілкуватись з ними?
Дослідження ринку показали, що ціна не є вирішальною ознакою для
споживачів, тим, на що вони звертають увагу в першу чергу. В першу чергу
клієнти шукають продукт або сервіс: як він виглядає, наскільки він
привабливий.

Ціна
Незважаючи на те, що ціна
ваших послуг є фактором,
який зазнає найбільшої
критики з боку споживачів,
саме вона зумовлює
розвиток вашої справи.
Першим кроком у
встановленні ціни є
обчислення прямих витрат
на окремого клієнта, а
другим – збільшення
кошторису на такий відсоток, який ви би хотіли. Таке ціноутворення
називається Ціноутворення
на підставі реальних витрат. Іншим видом установлення ціни є Гнучке
ціноутворення. Воно залежить від конкуренції у вашому бізнесі.
Мудрий підприємець спочатку визначає ціну на підставі реальних витрат,
порівнює її з цінами ринку і лише після цього приймає остаточне рішення.
Проте, деякі клієнти можуть бажати платити більше, якщо ви запропонуєте
для них спеціальні або дуже індивідуальні послуги.

Партнерство та пакетний принцип
Дуже часто ми дивимось на
справи з точки зору нашого
бізнесу, ігноруючи інші елементи,
необхідні для успішного ведення
бізнесу. Туристи потребують
поселення, харчі, напої,
транспортування та інформації.
Для малого бізнесу майже
неможливо забезпечити клієнтів
усім необхідним. Тому, вам
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необхідно ознайоми-тись із можливостями та послугами інших малих
підприємств у вашій місцевості та укласти з ними угоду про співпрацю. При
такому підході ви зможете запропонувати клієнтові цілий пакет послуг,
який клієнт оплачує одноразовим внеском. Наприклад, ферма, що пропонує
прогулянки на конях, може укласти угоду з місцевим готелем
для поселення своїх клієнтів. Вигідним рішенням було б також юридичне
об'єднання вашого спільного бізнесу в Асоціацію підприємців у сфері
екологічного туризму. Такі асоціації сприятимуть розширенню бізнесу та
здатні зберегти як ваші витрати, так і витрати ваших клієнтів, наприклад, за
рахунок зменшення вартості страхування.

Реклама та розвиток
Лише деякі продукти/послуги Ринку підходять для всіх. Ваш фінансовий
успіх залежить від того, скільки клієнтів Ви здатні залучити до свого
бізнесу. Саме від цього залежить Ваш прибуток. Відкриття своєї справи
вимагає певну кількість реалізованих продуктів/послуг. Якщо суспільство
не знає що ваші послуги існують, вони не будуть користуватись попитом.
Забезпечення поінформованості громадян про ваш бізнес та послуги вимагає
від вас низки рекламних заходів.
Суспільство має бути
поінформованим стосовно:
 характеру/сутності
ваших послуг;
 ваших партнерів;
 вигідних пропозицій;
 обладнання та цін;
 місцевості, де ви
розташовані;
Під час розробки вашої
рекламної компанії, ви повинні
дотримуватись
принципу AIDA (УЗБД):





По-перше, привернути Увагу;
По-друге, Зацікавити людей;
По-третє, викликати Бажання;
В-четвертих, спонукати людей Діяти.

Серед головних засобів реклами головними є телебачення, радіо, газети,
рекламні щити та електронна пошта. Потрібно враховувати специфіку
кожного з них.
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Реклама є дуже дорогою, тому необхідно, Щоб ви уважно обрали засіб
реклами. Ваш вибір буде залежати від наявних грошей, самого
повідомлення, Ринку та місцевості. Зв’яжіться з місцевими туристичними
агентствами, Торгівельною Палатою, державними туристичними закладами
тощо. Запитайте про види рекламних послуг, технічну підтримку та
можливу співпрацю у сфері реклами.

Віртуальний маркетинг— Використання Інтернету
Зростаюча популярність Інтернету робить його відмінним двигуном
маркетингу у сфері туризму. Уже сьогодні “Всесвітнє павутиння” охопило
як сферу збору інформації, так і придбання продуктів подорожування. Тому,
бажано створити свою Web-сторінку, яку, до речі, не так уже й важко
зробити та підтримувати. Це дозволить вам повідомити про свій бізнес на
всесвітньому рівні.
Найбільш важливими кроками у створенні
Web-сторінки є такі:
 Створіть та зареєструйте ім'я
домену, яке має бути унікальним та
добре описувати вид вашого
бізнесу. Однак, воно не повинне
бути дуже довгим для
запам'ятовування. Запам’ятайте,
чим простіше
пишеться та запам'ятовується ім'я,
тим більше людей будуть
приходити на вашу Web-сторінку.
 Оберіть для вашої Web-сторінки
загальну та описову назву та
внесіть її у “title tag” (вид тексту
розмітки документу в html
форматі). Ця назва буде
висвітлюватися на панелі засобу
навігації відвідувача
вашої сторінки, а також допоможе пошуковим програмам знайти
вашу Web-сторінку.
 Переконайтесь у тому, що той, хто створював вашу сторінку,
використовував також Meta tags (вид тексту розмітки документу в
html форматі), де повністю описав ваш бізнес. Ключові слова та
описові meta tags є ключем до вашої сторінки: шляхом, що веде
пошукові програми до вас.
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 Підключіть вашу Web-сторінку до інших, особливо тих, що
розташовані поблизу до вас і, так або інакше, доповнюють ваш
бізнес. Розробляйте стратегію змагання, що ґрунтується на
твердженні, що ваша мета (бізнес) є “брамою” до вашого регіону.
Інформація про розташовані поблизу або наявні транспортні засоби,
готелі, магазини має бути доступною для перегляду.
 Не забудьте навести карту вашого регіону разом з позначкою місця
вашого розташування. Покажіть на карті напрямки до інших цікавих
місць (історич- них, культурних тощо).
Інтернет – це такий засіб
інформації, який надає
можливість використовувати
графічні зображення.Оскільки
туризм є індустрією, що
ґрунтується на уявленнях та
образах, ефективність
створеної Web-сторінки
значно зросте, якщо ви
зумієте підібрати привабливі
знімки та розташувати їх на
своїй сторінці. Ці знімки
мають підкреслити усі
переваги вашого бізнесу та місцевості й спонукати клієнта відвідати саме
вас.
Фотографії – це один із ключових елементів Web-сторінки. Вони мають
бути якісними, але не дуже великими за величиною файлу jpg. Бажано, щоб
їх розмір становив не більше 300 – 400 Kb. Це надасть можливість Інтернетпрограмам відкривати зображення досить швидко. Пам’ятайте, “ краще один
раз побачити, ніж сто разів почути або прочитати”.
Мультимедіа можуть бути дуже до пригоди, але потрібно пам’ятати, що не
кожний клієнт має можливість підключатись в Інтернет на високій
швидкості. Завжди повинен бути вибір для тих, хто не має можливості
переглядати та
прослуховувативідео-й
аудіо файли, або анімацію.
Такі програми, як
RealAudio, Quicktime та
Shockwave дуже легко
використовувати для
створення вищезгаданих
мультимедійних форматів і,
тим самим, значно
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вдосконалювати Web- сторінку. При цьому дуже важливим є використання
стандартних форматів, які б підтримувались існуючими Інтернетпрограмами.

Для успішного
електронного маркетингу,
ваша Web-сторінка повинна:
•

•
•

•
•
•

Бути легко
доступною для
клієнтів та
знаходитись на
надійному сервері з
достатньою кількістю вільного місця;
Бути простою в користуванні.
Використовуйте меню “зміст” для спрощення навігації на Webсторінці;
Зацікавлювати і легко запам’ятовуватись.
Використовуйте графіку разом із текстом. Це сприятиме кращому
запам’ятовуванню. Наводьте усю інформацію, яка на вашу думку
може вплинути на прийняття рішення клієнтом. Представляйте
інформацію якомога цікавіше, щоб викликати у того, хто відвідує
вашу сторінку, бажання роздивитись її докладніше.
Містити розклад та всю інформацію про те, де і коли ви надаєте
послуги, обладнання, події, що відбуваються у вас.
Містити ціни та можливі форми оплати.
Містити адресу, за якою потенційний клієнт
може отримати додаткову/подальшу інформацію.
Вона повинна включати:
 Прізвище, ім'я та
по-батькові
контактної
особи;
 Адресу
електронної
пошти (e-mail);
 Поштову адресу;
 Номер телефону;
 Номер факсу.

Ви можете також використовувати вашу Web-сторінку для дослідження
Ринку шляхом розміщення на ній анкет опитування та резервування місця
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для відгуків та пропозицій.Це дуже допоможе вам найкращим чином
задовольняти потреби
клієнтів. Web-сторінки є
гнучким інструментом,
здатним швидко та просто
змінювати свою структуру
тазміст порівняно з
друкованими матеріалами. На
Web-сторінці ви легко можете
змінити ціни та види послуг.
Пам’ятайте, що ви створюєте
віртуальну брошуру, тобто
таку, яка може бути
переглянута в Інтернеті або надрукована та передана друзям. Ваша Webсторінка – це вихід у світ. Зробіть його гостинним та дружелюбним.

Громадські стосунки та приватні справи
Налагодження добрих стосунків у спільноті, де ви працюєте та проживаєте,
є запорукою вашого успішного бізнесу. Багато клієнтів, що звертаються
до вас, роблять це за порадою людей вашої спільноти. Крім того, місцевим
жителям та підприємствам подобається рекомендувати місця, які є цінними
або унікальними. Якщо люди вашої спільноти довіряють вам і вважають, що
ви забезпечуєте якісний сервіс, вони будуть рекомендувати вас. Ваша
діяльність щодо розширення та рекламування розпочатогобізнесу повинна
включати:
 Повідомлення місцевих жителів
про те, що
ви займаєтесь підприємництвом у
сфері туризму
та довкілля;
 Підтримку програми вашої
спільноти. Станьте
членом Торгівельної палати,
Комітету з питань
підприємницької діяльності,
тощо. Будьте
активним у справах, що
стосуються громадських
відносин та питань, пов’язаних з
охороною
довкілля;
 Працю у співпраці з місцевими
та державними агентствами,
відповідальними за охорону навколишнього природного середовища.
____________________________________________________________________________________ 18
Підприємництво у сфері туризму та довкілля/Посібник для досягнення Успіху

Допомагайте розповсюдженню підприємництва у сфері туризму та
довкілля;
 Пропонування своїх послуг агентствам, що організують ознайомчі
тури для подорожуючих письменників. Обслуговування
письменника у вашій фірмі на тлі природи було б доброю
інвестицією;
 Надсилання нових прес-релізів (повідомлень) у газети, на радіо та
телебачення. Повідомте їх про події, що відбуваються у
навколишньому природному середовищі, які б могли зацікавити
гомадскість. Повідомлення про ранішній приліт птахів або
виловлену рибу рекордних розмірів завжди себе виправдовує;
 Надсилання Різдвяних поздоровлень вашим теперішнім та минулим
клієнтам;
 Участь у подіях вашої спільноти та надання безкоштовні послуг,
коли це можливо;
 Приємний імідж вашого бізнесу. Приділіть увагу
 Назві фірми;
 Логотипу;
 Вигляду будівель та споруд;
 Діловим карткам та формам;
 Вигляду співробітників;
 Вигляду обладнання.
Допомога та поради, наведені на цих сторінках, є лише першим кроком.
“Поставити на ноги” ваше підприємство у сфері туризму та довкілля
вимагає важкої праці.

Нехай Вам щастить!
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