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Z ITAKĄ w świat już od 25 lat
Z PiotremHeniczem
– Członkiem Zarządu
i Dyrektorem Sprzedaży
i Marketingu
w biurze podróży ITAKA
rozmawia Michał Czyczyło.

– ITAKA powstała 25 lat temu, a od pięciu lat zajmuje
pozycję niekwestionowanego
lidera branży turystycznej...
– ... owszem, kolejne sezony
ugruntowywały naszą pozycję, ja ko li de ra na pol skim
rynku. Sukces nie pojawił się
jednak nagle. Jest konsekwencją wielu lat pracy, stopniowego i przemyślanego rozwoju fir my. ITA KA po wsta ła
z pasji, co pozwoliło nie tylko traktować firmę jako źródło dochodu, ale także jako
dro gę do re ali za cji ma rzeń
i ambicji.
– W tym roku, po raz kolejny
z rzędu, ITAKA otrzymała
prestiżowe wyróżnienie w swojej kategorii, w ogólnopolskim
badaniu preferencji konsumenckich. Jak skomentuje
Pan ten fakt?

– Konsumencki Lider Jakości 2014 to dla nas duże wyróżnienie! Pozytywne opinie
naszych Klientów, zweryfikowane w sposób niezależny i zewnętrzny, potwierdzają, iż kieru nek, któ rym po dą ża my,
zorientowany na wysoką jakość usług, idącą w parze z najwyższym standardem obsługi
klienta – jest właściwy. ITAKA, jeśli chodzi o biura podróży, jest najbardziej rozpoznawalną marką na polskim
rynku. Jest też marką najczęściej wybieraną przez klientów
biur podróży, i co dla nas najistotniejsze, jest marką najczęściej polecaną. Nagroda cieszy
tym bardziej, iż przyznanie jej
zbiegło się z naszym 25-leciem. Nagrody Konsumenckie
utrwalają pozytywny obraz firmy, a znalezienie się wśród
najlepszych jakościowo marek
na polskim rynku to dla nas
świetna promocja, szczególnie,
że zo sta ła przy zna na nam
w momencie kiedy rozpoczyna się sezon Lato 2014, co jest
swego rodzaju „wartością dodaną”.
– Często trudniej jest utrzymać się na podium niż go
zdobyć. Jak to wygląda w waszym przypadku?
– ITAKA już od 2009 r. jest
zdecydowanym liderem w branży tu ry stycz nej w Pol sce
i wszystko wskazuje na to, że
ta pozycja jeszcze długo nie będzie zagrożona. Firma cieszy
się za ufa niem se tek ty się cy
klientów, którzy właśnie nam
po wie rzy li swo je pie nią dze

i czas. Sukces jest konsekwencją 25 lat pracy, stopniowego
i przemyślanego, ale konsekwentnie realizowanego rozwoju firmy. Dojście na szczyt było długie, natomiast kolejnym
wyzwaniem jest utrzymanie tej
pozycji. Tu nie ma mowy o działaniach zachowawczych. Nie
boimy się podejmowania ryzyka, które oczywiście jest precyzyjnie kalkulowane. Kontrakto wa nie ho te li i czar te rów
opieramy na systemie gwarancji, z płatnościami nawet na rok
przed rozpoczęciem sezonu. Stać
nas na to z jednej strony dlatego że, dzięki gwarancjom mamy lepsze ceny niż konkurencja, a z dru giej wy ma ga to
znakomitego wyczucia trendów
nie tylko na rynku turystycznym, ale i walutowym. Rok
2014 to szansa na kolejny rekordowy sezon pod względem
sprzedaży i podjęcie wyzwania, jakim jest utrzymanie pozycji lidera. Wzrost sprzedaży,
czyli jeszcze większa ilość obsłużonych klientów, inwestycje
w sieć sprzedaży, jakość obsługi – to nasze priorytety.
– Obecnie oferujecie zawrotną ilość możliwości: ponad 50
destynacji wczasowych, ponad 1100 ofert, prawie 900
hoteli, ponad 200 wycieczek!
– Zgadza się. Sprzedaż oferty
na sezon Lato 2014 przebiega
zgodnie z założeniami, a nawet przekracza nasze oczekiwania. Na chwilę obecną wakacje z ITAKĄ zarezerwowało
już ponad 200 000 klientów,
co stanowi ok. 35% wzrostu

w porównaniu z analogicznym
okre sem w ro ku ubie głym.
Tradycyjnie znakomicie sprzedają się wszystkie destynacje
tu rec kie, bar dzo nas tak że
cie szy zde cy do wa ny wzrost
sprzedaży wyjazdów do Grecji, która zbliża się do pozycji lidera tych wakacji. Kreta,
Kos, Korfu, Zakynthos, Rodos a także nowość – Santorini to wyspy, które tego sezonu biją rekordy popularności.
Wraca też zainteresowanie wypoczynkiem w Egipcie, w kurortach Sharm el Sheikh, Hur-

kość obsługi klientów podczas
wakacji. Intensywne pracujemy nad stworzeniem nowych
struktur w destynacjach, gwarantujących najlepszy serwis
na miejscu. Po sukcesie naszego biura incomingowego
na Wyspach Kanaryjskich możemy pochwalić się otwarciem
kolejnego – w tureckim Bordum. Aktualnie trwają ostatnie prace nad dopięciem sezonu Zima 2014/15. Finalizujemy
kontrakty hotelowe, czarterowe, przygotowujemy do druku katalogi oraz ofertę dostęp-

ghadzie, Tabie i Marsa Alam
oraz Wło szech: na Sy cy lii,
Sardynii, Kalabrii.
– A jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Jakie kolejne niespodzianki szykujecie dla swoich Klientów?
– Oczywiście planujemy dalsze inwestycje w destynacje
i sieć sprzedaży, a także wdrażanie nowych technologii. Duży nacisk kładziony jest na ja-

ną na stro nie in ter ne to wej.
Z nowości w nadchodzącym
sezonie zaprezentujemy kubańską perełkę: Cayo Santa Maria oraz wypoczynek w fascynu ją cym re gio nie Kra bi
w Tajlandii. Powracamy również do Meksyku. Te destynacje, a także Wenezuela, Domini ka na i Zan zi bar bę dą
obsługiwane Boeingiem 787 –
Dreamlinerem. W przygoto-

waniu jest także oferta dla narciarzy: z pewnością nie zabraknie w niej Turcji i hiszpańskiej Sierra Nevady, a także
Włoch. Z nowości zaproponujemy Andorę.
– Liczby, destynacje, trendy
sprzedaży i zyski. Wiem jednak, iż robicie coś ponadto,
coś o czym nie zbyt czę sto
można przeczytać na wasz
temat...
– ... tak, ITAKA w ciągu 25letniej działalności wspierała
wiele instytucji i inicjatyw charytatywnych, ale nie chcielibyśmy się tym chwalić. Z większych pro jek tów, po nie kąd
te ma tycz nie na wią zu ją cych
do naszej działalności, należałoby wspomnieć o długoletniej owoc nej współ pra cy
z UNICEFEM. Do grona partnerów UNICEFU, ITAKA dołączyła w 2009 r., wspierając
kwotą ponad 1,5 mln złotych
trzyletnią kampanię dożywiania dzieci w 10 dystryktach
Sri Lanki w ramach programu
„Myślimy o Tobie, myślimy
o innych”. Aktualnie jesteśmy
parterem programu UNICEF
„Etyczne Podróże”. Podróżując, warto kierować się normami etycznymi, które ułatwia ją po ru sza nie się po
intrygującym świecie różnic
i od mien no ści kultu ro wych.
Pomoże w tym stworzony przez
UNICEF „Kodeks Etycznego
Podróżowania”. Współpracujemy także z Fundacją Mam
Marzenie, pomagając spełnić
podróżnicze marzenia chorych
dzieci.
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