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03.12.2015, Київ
Шановні колеги, інформуємо про діяльність Асоціації у 2015 році, про заходи, які організовані, проведені та у
яких протягом звітного року прийнято участь, а також проводилась поточна діяльність за напрямками:
1) ПОДІЇ І ЗАХОДИ:


Участь у робочій групі РПР з туризму, роботі громадської ради з питань туризму при Верховній Раді
Україні



Співпраця з Департаментом заповідної справи Мінприроди по ряду проектів з популяризації
національних парків України



Організація та проведення регіонального круглого столу на тему: «Інновації та кращі рішення для
активного туризму України», Київ, березень



Проведення інфо-туру до Міжрічинського РЛП, березень



Участь у Таврійському туристичному Конгресі, Нова Каховка, травень



Співорганізація круглого столу «Активний та екологічний туризм в контексті розвитку місцевих громад
та охорони природи», смт. Верховина, Івано-Франківська обл., травень



Інформаційна підтримка проектів «Дивогонка», «Вікі любить Землю», екотуристичного фестивалю
«Черемош Фест» та ін.



Проведення презентацій та вебінарів на тему туризму для представників національних парків України



Організація та проведення регіонального круглого столу на тему: «Активний туризм як бізнес», Київ,
вересень



Організація та проведення регіонального круглого столу на тему: «Підвищення якості обслуговування
та безпеки в активному туризмі», Львів, жовтень



Участь у представницьких заходах.

2) ВИСТАВКИ:


UITT-2015, м. Київ. Організація спеціалізованого стенду «Екологічний туризм та національні природні
парки України» та програми ділових заходів в рамках виставки.



«ТурЄвроцентр Закарпаття», м. Ужгород. Спеціалізований стенд «Активний та еколоігчний туризм в
Україні»



UITM-2015, м. Київ. Спеціалізований стенд «Активний та еколоігчний туризм в Україні»



ТурЕкспо, м. Львів. Спеціалізований стенд «Активний та еколоігчний туризм в Україні»

3) ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ і ВЕБ-РЕСУРСИ:


підтримуються веб-сайт Асоціації та сторінка у Фейсбук; окрім того, для розвитку екотуризму і
підтримки національних парків створено і підтримуються сторінки нових проектів: ЕкоМедіа та Зелені
шляхи (Грінвейс)
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здійснюються поточні комунікації з членами Асоціації, закордонними партнерами, вітчизняними
організаціями та установами



протягом року надано десятки консультацій членам асоціації щодо діяльності та партнерства
(юридичні, бухгалтерські, з питань комерційної діяльності та інші);



надані консультації і допомога туристам з приводу активного відпочинку в Україні та пошуку
організаторів турів



триває співпраця з партнерськими асоціаціями, організаціями і установами – Департамент заповідної
справи Мінприроди, МБО «Екологія-Право-Людина», виставкові компанії «Прем'єр Експо» та «Гал
Експо», Товариство «Карпатські Стежки», Асоціація гірських провідників «Ровінь», Асоціація гідів
України, Асоціація ділового туризму, Асоціація «Туристичний прес-клуб України», Асоціація
велосипедистів Києва, Федерація спортивного туризму України, експертна рада з питань туризму при
Верховній Раді України, Київський національний тороговельно-економічний університет та інші
профільні навчальні заклади.

4) СТАТИСТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ІНФОРМАЦІЇ: для вивчення ринку активного та екологічного туризму,
спільно з Київським національним торгово-економічним університетом у звітному році було проведено
опитування туристів (користувачів послуг) та організаторів турів; триває опрацювання і аналіз
різноманітної інформації для оцінки середовища активного туризму України.

5) РЕКЛАМА: спільно з Департаментом заповідної справи Мінприроди, за участі національних парків, при
підтримці видавництва АССА та спонсорів Асоціації видано промо-каталог про національні природні
парки України та членів Асоціації; додруковано тираж буклетів, флаєрів та візиток про активний і
екотуризм в Україні та членів Асоціації; підготовлено і видано виставкові матеріали (банери та іншу
зовнішню рекламу для виставкових заходів)
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6) МЕДІА: надано ряд коментарів та інтерв’ю на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах; продовжується
співпраця з туристичними журналістами та журналами («Міжнародний туризм», «Мандри», «Український
туризм», портал ТурЕкперт та інші)
7) КОНКУРСИ: у березні, за підтримки журналу «Міжнародний туризм» та асоціації «Туристичний прес-клуб
України» проведено перший Національний конкурс лідерів активного та екологічного відпочинку України,
метою якого є відзначення кращих у галузі, стимулювання підвищення якості надання послуг та
популяризація активного і екотуризму.

8) МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:


Постійна співпраця і обмін досвідом з Асоціацією екологічного партнерства (Польща, Словаччина),
та Товариством «Greenways Polska» (Польщіа).



Налагоджені ділові зв’язки з громадською організацією «Відпочинок у селі» (Білорусь),
Європейською екологічною асоціацією (Німеччина), Європейською асоціацією дикої природи
(Австрія), Національною асоціацією сільського, екологічного та культурного туризму Молдови,
Асоціацією екологічного туризму Грузії.



Членство і співпраця з міжнародними асоціаціями - АТТА (пригодницького туризму) і TIES
(екотуризму), з країнами Карпатської конвенції, іншими закордонними організаціями та асоціаціями.



Триває підготовка регіональних транскордонних проектів (регіон Карпат, Полісся, Подністров’я)

9) СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА: дякуємо нашим партнерам та спонсорам, за участі яких у 2015 році було
проведено конкурс Лідерів галузі, видано каталог про національні парки України та прийнято участь у
ряді виставок.

