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ROZWÓJ TURYSTYKI BIZNESOWEJ WE LWOWIE 

 

Streszczenie 

 

 Turystyka biznesowa jest jedną z form turystyki, która w dobie biznesowej działalności wielu firm ma 

szanse na dynamiczny rozwój. Wysokie tempo jej rozwoju wyznacza w pierwszej kolejności globalizacja 

światowej gospodarki oraz „zniesienie granic”. Turystyka biznesowa została wyodrębniona jako osobny 

kierunek pod koniec XX wieku. Burzliwy rozwój ekonomiczny wymaga przyprowadzenia licznych 

negocjacyjnych spotkań grupowych, uczestnictwa w różnokierunkowych przetargach lub imprezach 

konsumenckich, prezentacji nowych technologii i nowoczesnych produktów oraz innych przedsięwzięć 

powiązanych z biznesem. Ze względu na takie zapotrzebowanie przedsiębiorstwa turystyczne dostosują 

swoje produkty do wymogów organizatorów biznesowego ruchu turystycznego. 

 Współczesne podróże służbowe stały się jednym z podstawowych elementów sprawnego 

funkcjonowania różnych organizacji, w tym przedsiębiorstw rynkowych. Dlatego w ramach zjawiska 

turystyki biznesowej można wskazać różne formy, takie jak
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: 

 indywidualne podróże służbowe, 

 turystyka targowa („turystyka wystawowa”), 

 turystyka korporacyjna, 

 turystyka konferencyjna („turystyka spotkań”), 

 turystyka motywacyjna. 

 Turystyka biznesowa pozwala przedsiębiorstwom turystycznym zmniejszyć sezonowość obszaru 

recepcyjnego, a oprócz tego cechuje się małą wrażliwością na zmiany cen. Zaletą podróży służbowych jest 

to, że są one mniej podatne na zmiany popytu niż turystyka masowa. Przedsięwzięcia turystyki biznesowej 

odbywają się przeważnie  

w dni robocze, co pozwala przedsiębiorstwom turystycznym obsługiwać także rynek turystyki 

wypoczynkowej, która odbywa się w weekendy.  

 Według obliczeń Światowej Rady Podróży i Turystyki Ukraina w najbliższych latach, przy skutecznej 

polityce oraz strategii rozwoju turystyki, będzie zajmowała kluczowe miejsce wśród państw Europy 

Środkowo-Wschodniej. Eksperci tej organizacji prognozują, że Ukraina zajmie siódme miejsce wśród innych 

180 państw ze względu na tempo wzrostu rynku turystyki biznesowej. 

 Dzisiaj główne nurty turystyki biznesowej są podzielone pomiędzy Kijowem, Donieckiem, Odessą i 

krymskim wybrzeżem, gdzie zlokalizowane są główne siedziby dużych firm, instytucje rządowe, siedziby 

organizacji międzynarodowych. W tych miastach powstają obiekty infrastruktury turystycznej (nowoczesne 

centra biznesowe, reprezentacyjne hotele, centra rozrywkowe i kulturalne), koniecznej dla funkcjonowania 

rynku podróży służbowych.  

 Lwów nie jest (na razie) tak popularny na rynku turystyki biznesowej jak duże miasta Ukrainy 

industrialnej. Jednak możliwości Lwowa są ogromne, zważywszy na jego geograficzne położenie – bliskie 

względem rynków centralnej oraz wschodniej Europy, dobre połączenie komunikacyjne, rozwój 

infrastruktury turystycznej, bogactwo obiektów dziedzictwa kulturowego, nieporównaną atmosferę 

gościnności oraz organizację mistrzostw Euro 2012.  

 Rozwojowi turystyki biznesowej we Lwowie służyć ma realizacja takich projektów, jak: modernizacja 

infrastruktury turystycznej (dróg, lotniska, kolei), budowa nowoczesnych hoteli o wyższym standardzie, 

centrum wystawowo-konferencyjne, podwyższenie jakości obsługi, kształcenie kadr dla turystyki 

biznesowej, tworzenie warunków sprzyjających inwestycjom, także zagranicznym. Niezwykle ważne dla 

rozwoju tej gałęzi turystyki jest wsparcie ze strony państwa oraz władz lokalnych. 
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