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Z ITAKĄ w świat już od 25 lat
Z Pio�trem�He�ni�czem
– Człon kiem Za rzą du 
i Dy rek to rem Sprze da ży 
i Mar ke tin gu 
w biu rze po dró ży ITA KA 
roz ma wia Mi chał Czy czy ło.

– ITA KA po wsta ła 25 lat te -
mu, a od pię ciu lat zaj mu je
po zy cję nie kwe stio no wa ne go
li de ra bran ży tu ry stycz nej...
– ... ow szem, ko lej ne se zo ny
ugrun to wy wa ły na szą po zy -
cję, ja ko li de ra na pol skim
ryn ku. Suk ces nie po ja wił się
jed nak na gle. Jest kon se kwen -
cją wie lu lat pra cy, stop nio -
we go i prze my śla ne go roz wo -
ju fir my. ITA KA po wsta ła
z pa sji, co po zwo li ło nie tyl -
ko trak to wać fir mę ja ko źró -
dło do cho du, ale tak że ja ko
dro gę do re ali za cji ma rzeń
i am bi cji. 
– W tym ro ku, po raz ko lej ny
z rzę du, ITA KA otrzy ma ła
pre sti żo we wy róż nie nie w swo -
jej ka te go rii, w ogól no pol skim
ba da niu pre fe ren cji kon su -
menc kich. Jak sko men tu je
Pan ten fakt?

– Kon su menc ki Li der Ja ko -
ści 2014 to dla nas du że wy -
róż nie nie! Po zy tyw ne opi nie
na szych Klien tów, zwe ry fi ko -
wa ne w spo sób nie za leż ny i ze -
wnętrz ny, po twier dza ją, iż kie -
ru nek, któ rym po dą ża my,
zo rien to wa ny na wy so ką ja -
kość usług, idą cą w pa rze z naj -
wyż szym stan dar dem ob słu gi
klien ta – jest wła ści wy. ITA -
KA, je śli cho dzi o biu ra po -
dró ży, jest naj bar dziej roz po -
zna wal ną mar ką na pol skim
ryn ku. Jest też mar ką naj czę -
ściej wy bie ra ną przez klien tów
biur po dró ży, i co dla nas naj -
istot niej sze, jest mar ką naj czę -
ściej po le ca ną. Na gro da cie szy
tym bar dziej, iż przy zna nie jej
zbie gło się z na szym 25-le -
ciem. Na gro dy Kon su menc kie
utrwa la ją po zy tyw ny ob raz fir -
my, a zna le zie nie się wśród
naj lep szych ja ko ścio wo ma rek
na pol skim ryn ku to dla nas
świet na pro mo cja, szcze gól nie,
że zo sta ła przy zna na nam
w mo men cie kie dy roz po czy -
na się se zon La to 2014, co jest
swe go ro dza ju „war to ścią do -
da ną”.
– Czę sto trud niej jest utrzy -
mać się na po dium niż go
zdo być. Jak to wy glą da w wa -
szym przy pad ku? 
– ITA KA już od 2009 r. jest
zde cy do wa nym li de rem w bran -
ży tu ry stycz nej w Pol sce
i wszyst ko wska zu je na to, że
ta po zy cja jesz cze dłu go nie bę -
dzie za gro żo na. Fir ma cie szy
się za ufa niem se tek ty się cy
klien tów, któ rzy wła śnie nam
po wie rzy li swo je pie nią dze

i czas. Suk ces jest kon se kwen -
cją 25 lat pra cy, stop nio we go
i prze my śla ne go, ale kon se -
kwent nie re ali zo wa ne go roz wo -
ju fir my. Doj ście na szczyt by -
ło dłu gie, na to miast ko lej nym
wy zwa niem jest utrzy ma nie tej
po zy cji. Tu nie ma mo wy o dzia -
ła niach za cho waw czych. Nie
bo imy się po dej mo wa nia ry zy -
ka, któ re oczy wi ście jest pre -
cy zyj nie kal ku lo wa ne. Kon trak -
to wa nie ho te li i czar te rów
opie ra my na sys te mie gwa ran -
cji, z płat no ścia mi na wet na rok
przed roz po czę ciem se zo nu. Stać
nas na to z jed nej stro ny dla te -
go że, dzię ki gwa ran cjom ma -
my lep sze ce ny niż kon ku ren -
cja, a z dru giej wy ma ga to
zna ko mi te go wy czu cia tren dów
nie tyl ko na ryn ku tu ry stycz -
nym, ale i wa lu to wym. Rok
2014 to szan sa na ko lej ny re -
kor do wy se zon pod wzglę dem
sprze da ży i pod ję cie wy zwa -
nia, ja kim jest utrzy ma nie po -
zy cji li de ra. Wzrost sprze da ży,
czy li jesz cze więk sza ilość ob -
słu żo nych klien tów, in we sty cje
w sieć sprze da ży, ja kość ob słu -
gi – to na sze prio ry te ty.
– Obec nie ofe ru je cie za wrot -
ną ilość moż li wo ści: po nad 50
de sty na cji wcza so wych, po -
nad 1100 ofert, pra wie 900
ho te li, po nad 200 wy cie czek!
– Zga dza się. Sprze daż ofer ty
na se zon La to 2014 prze bie ga
zgod nie z za ło że nia mi, a na -
wet prze kra cza na sze ocze ki -
wa nia. Na chwi lę obec ną wa -
ka cje z ITA KĄ za re zer wo wa ło
już po nad 200 000 klien tów,
co sta no wi ok. 35% wzro stu

w po rów na niu z ana lo gicz nym
okre sem w ro ku ubie głym.
Tra dy cyj nie zna ko mi cie sprze -
da ją się wszyst kie de sty na cje
tu rec kie, bar dzo nas tak że 
cie szy zde cy do wa ny wzrost
sprze da ży wy jaz dów do Gre -
cji, któ ra zbli ża się do po zy -
cji li de ra tych wa ka cji. Kre ta,
Kos, Kor fu, Za kyn thos, Ro -
dos a tak że no wość – San to ri -
ni to wy spy, któ re te go se zo -
nu bi ją re kor dy po pu lar no ści.
Wra ca też za in te re so wa nie wy -
po czyn kiem w Egip cie, w ku -
ror tach Sharm el She ikh, Hur -

gha dzie, Ta bie i Mar sa Alam
oraz Wło szech: na Sy cy lii,
Sar dy nii, Ka la brii.
– A ja kie ma cie pla ny na naj -
bliż szą przy szłość? Ja kie ko -
lej ne nie spo dzian ki szy ku je -
cie dla swo ich Klien tów?
– Oczy wi ście pla nu je my dal -
sze in we sty cje w de sty na cje
i sieć sprze da ży, a tak że wdra -
ża nie no wych tech no lo gii. Du -
ży na cisk kła dzio ny jest na ja -

kość ob słu gi klien tów pod czas
wa ka cji. In ten syw ne pra cu je -
my nad stwo rze niem no wych
struk tur w de sty na cjach, gwa -
ran tu ją cych naj lep szy ser wis
na miej scu. Po suk ce sie na -
sze go biu ra in co min go we go
na Wy spach Ka na ryj skich mo -
że my po chwa lić się otwar ciem
ko lej ne go – w tu rec kim Bor -
dum. Ak tu al nie trwa ją ostat -
nie pra ce nad do pię ciem se zo -
nu Zi ma 2014/15. Fi na li zu je my
kon trak ty ho te lo we, czar te ro -
we, przy go to wu je my do dru -
ku ka ta lo gi oraz ofer tę do stęp -

ną na stro nie in ter ne to wej.
Z no wo ści w nad cho dzą cym
se zo nie za pre zen tu je my ku bań -
ską pe reł kę: Cayo San ta Ma -
ria oraz wy po czy nek w fa scy -
nu ją cym re gio nie Kra bi
w Taj lan dii. Po wra ca my rów -
nież do Mek sy ku. Te de sty na -
cje, a tak że We ne zu ela, Do mi -
ni ka na i Zan zi bar bę dą
ob słu gi wa ne Bo ein giem 787 –
Dre am li ne rem. W przy go to -

wa niu jest tak że ofer ta dla nar -
cia rzy: z pew no ścią nie za -
brak nie w niej Tur cji i hisz -
pań skiej Sier ra Ne va dy, a tak że
Włoch. Z no wo ści za pro po nu -
je my An do rę. 
– Licz by, de sty na cje, tren dy
sprze da ży i zy ski. Wiem jed -
nak, iż ro bi cie coś po nad to,
coś o czym nie zbyt czę sto
moż na prze czy tać na wasz
te mat...
– ... tak, ITA KA w cią gu 25-
let niej dzia łal no ści wspie ra ła
wie le in sty tu cji i ini cja tyw cha -
ry ta tyw nych, ale nie chcie li -
by śmy się tym chwa lić. Z więk -
szych pro jek tów, po nie kąd
te ma tycz nie na wią zu ją cych
do na szej dzia łal no ści, na le -
ża ło by wspo mnieć o dłu go let -
niej owoc nej współ pra cy
z UNI CE FEM. Do gro na part -
ne rów UNI CE FU, ITA KA do -
łą czy ła w 2009 r., wspie ra jąc
kwo tą po nad 1,5 mln zło tych
trzy let nią kam pa nię do ży wia -
nia dzie ci w 10 dys tryk tach
Sri Lan ki w ra mach pro gra mu
„My śli my o To bie, my śli my
o in nych”. Ak tu al nie je ste śmy
par te rem pro gra mu UNI CEF
„Etycz ne Po dró że”. Po dró żu -
jąc, war to kie ro wać się nor -
ma mi etycz ny mi, któ re uła -
twia ją po ru sza nie się po
in try gu ją cym świe cie róż nic
i od mien no ści kul tu ro wych.
Po mo że w tym stwo rzo ny przez
UNI CEF „Ko deks Etycz ne go
Po dró żo wa nia”. Współ pra cu -
je my tak że z Fun da cją Mam
Ma rze nie, po ma ga jąc speł nić
po dróż ni cze ma rze nia cho rych
dzie ci.


