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Polinkevych O.M., doktor nauk ekonomicznych, profesor 

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny  

 

ZARZĄDZANIE BEZPOŚREDNIMI KANAŁAMI 

SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W 

WARUNKACH WOJNY 

 

Środowisko gospodarcze na Ukrainie jest niestabilne. Ma to 

związek z wojną. W związku z tym firma boryka się z problemami 

związanymi ze sprzedażą produktów w różnych kanałach. 

Najpopularniejszym kanałem jest kanał bezpośredni. 

Badacze E. Krykavskyi, V. Oklander, S. Illiashenko [3], О. 

Polinkevych [2] i inni zajmują się problemami sprzedaży. 

Kanał sprzedaży bezpośredniej oznacza dwóch uczestników: 

przedsiębiorstwo turystyczne (oddziały, przedstawicielstwa, 

przedstawiciele) oraz konsument. Firma otwiera własne biura 

sprzedaży oraz oddziały zarówno w kraju jak i za granicą. Kanał 

sprzedaży bezpośredniej może być interaktywny. Handel 

elektroniczny prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej 

przedsiębiorstwa turystycznego w Internecie, która ma wymagania: 

przesłanki zwiększające efektywność strony (rys. 1), informacje, które 

powinny się znaleźć na stronie (rys. 2), cechy miejsce (rys. 3). 

 

 

https://businessperspectives.org/journals/author/oleksandra-kosenko
https://businessperspectives.org/journals/author/victoriia-cherepanova
https://businessperspectives.org/journals/author/iryna-dolyna
https://businessperspectives.org/journals/author/viktoriia-matrosova
https://businessperspectives.org/journals/author/olena-kolotiuk
https://businessperspectives.org/journals/author/olena-kolotiuk
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Rysunek 1. Powody zwiększające efektywność serwisu [1] 

 

 
 

Rysunek 2. Informacje, które powinny znaleźć się na stronie 

internetowej [1] 

Rysunek 3. Cechy strony przedsiębiorstwa turystycznego [1] 

 

Zaprojektowana zgodnie z wymaganiami strona internetowa 

przedsiębiorstwa turystycznego jest w stanie zwiększyć liczbę wejść 

na stronę, a tym samym zwrócić uwagę na kanały sprzedaży. Kanały 

stale aktualizuj informacje (żelazka, wycieczki, daty wyjazdu itp.);

stworzyć wysokiej jakości, stylowy, jasny projekt (odpowiednia kolorystyka, 
czcionki);

aby strona była wygodna i dostępna przez całą dobę

daty wyjazdu i przyjazdu;

koszt wycieczki i czas jej trwania;

usługi zawarte w wycieczce;

„gwiazdorstwo” hotelu;

opinie o biurze podróży i hotelu;

możliwe są zniżki

• strona musi być dobrze zorganizowana, dostępna i 
zrozumiała dla wszystkich. Odwiedzający powinien być 
w stanie szybko znaleźć potrzebne informacje bez 
poświęcania dużej ilości czasu na długie poszukiwania.

1

• musi być dobrze przemyślany projekt. Z jednej strony 
powinien być atrakcyjny, jasny, stylowy, oryginalny, az 
drugiej powściągliwy i poważny. Ważne jest, aby skupić 
się na połączeniu wszystkich tych cech

2

• nie mniej uwagi należy poświęcić treści. Powinien być 
dobrze i kompetentnie przemyślany, przekazywać 
odwiedzającym jasne i niezbędne informacje. Ważne jest 
również, aby była zoptymalizowana pod kątem 
wyszukiwarek

3
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sprzedaży bezpośredniej muszą uwzględniać współczesne trendy w 

rozwoju gospodarki, wyzwania wojny i kształtowania się gospodarki 

cyfrowej. W związku z tym większość kanałów sprzedaży tworzona 

jest na poziomie elektronicznym za pośrednictwem wyszukiwarek. To 

oni zapewniają napływ nowych klientów i ich przemianę w stałych. 
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RETHINKING THE BRAND OF UKRAINE 

 

The full-scale invasion of the territory of Ukraine on February 24 

changed our lives before and after and also affected many spheres of 

social and economic life in other countries. It revealed many issues 

related to the economy or defense issues and forced us to rethink 

how the modern world is organized. Among the points are: 

- visualization of how interdependent our world has become due to 

globalization. Close interconnections between countries allow nobody 

to ignore problems; even if they do not directly affect us, a boomerang 

effect works. For example, the sea blockade of Ukrainian ports is 

causing a significant undersupply of grain to world markets, 

particularly in African countries. That, in turn, can cause a food crisis 

and social instability – increasing the flow of migrants from these 

countries to the European Union. 
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