עם הפנים קדימה  -פעולות השיווק של לשכת איטליה
אביטל קוצר אדרי ,מנהלת לשכת התיירות באיטליה
 6.4.2020י"ב ניסן תש"פ

משבר הקורונה – מצב השוק האיטלקי
איטליה בסגר מלא מתוקף צו ממשלתי מיום 10.3
עצירה כמעט מוחלטת של ענף התיירות

 הפסקת תנועת הטיסות והקרוזים
 כוח העבודה מושבת (חופשה כפויה) או עובד מהבית

 החל מה 27.2-נעצרה תנועת התיירות מאיטליה לישראל
הפסדים כספיים
 הפסד של  31.6מיליון תיירים ו 4.7-מיליארד אירו בחודשים מרץ-מאי בלבד
 הערכה להפסדים של  18מיליארד אירו 70% ,מהסכום רק מ 6-המחוזות:
וונטו ,לומברדיה ,טוסקנה ,לאציו ,אמיליה-רומניה וטרנטו-אלטו אדיג'ה.
 סיכון לתקופת הקיץ  -כשליש מהאיטלקים לא ייצאו כלל לחופשה
 פגיעה בשווקים שדורשים תכנון ארוך טווח ,כגון שוק הMICE-

צעדים כלליים לטיפול במצב  -ענף התיירות המקומי
מזעור נזקים:

 תכנית ההבראה ” “Cura Italiaמטפלת בחלקה גם בענף התיירות
 התערבות איגוד מארגני התיירות  ASTOIלהקפאת מחירי החבילות
 חסימת המערכות להזמנות עתידיות
 מבצעי שוברים לניצול עתידי עד פברואר 2021
 הטבות וביטולים חינם למי שהזמין עד סוף מרץ

 שימוש באמצעים מקוונים כדי לסייע לסוכנים

הפגנת סולידריות ונחיצות:
 התגייסות הענף להחזרת התיירים האיטלקים הביתה – מארגני תיירות וחברות תעופה
 התגייסות חברות התעופה להטסת ציוד רפואי

צעדים ראשונים של הלשכה  -הטמעת מסרים נכונים
מול התקשורת:

 טיפול בFake News -
 הזנת מסרים נכונים על הצעדים הישראליים

מול הענף:
 הזנת מידע מדויק על הצעדים הישראליים בזמן אמת

 קשר אישי רציף וקרוב
 מכתב הרגעה וסולידריות לענף המקצועי
 סיוע למארגנים מול חברות התעופה
 שכנוע חברת  Neosלא לבטל את הקו החדש מוורונה
 מכתב סולידריות והשראה לכמרים בשיתוף הקוסטודיה של ארץ הקודש

הצעדים הבאים  -השראה וחשיפה
מול התקשורת:
 הזנה בתכנים מעוררי השראה לטיולים ,סיורים וירטואליים בישראל,
מידע מסקרן ופחות ידוע
 התמקדות באתרי טבע או תרבות (פחות שווקים וחופים שמעוררים
תחושה של התקהלות)
 ניוזלטרים והודעות לעיתונות

 מסרים ספציפיים לגורמים ספציפיים
 תקשורת מקצועית – ניצול הזדמנויות ליצירת תכנים עבור סוכני
נסיעות ומארגני תיירות
 שת"פ עם לשכות תיירות זרות ליצירת תכנים ופעולות
 בניית מערך תכנים ופעולות ל"יום שאחרי"

הצעדים הבאים  -השראה וחשיפה
רשתות חברתיות:

 מסרים "רכים" וסולידריים בFacebook-
 מיני קמפיין  -רתימת והפעלת בלוגרים (אורחי עבר) לצורך העשרת תכנים
 ניצול אירועי " "Liveלחשיפת היבטים פחות מוכרים  -הופעות חיות ,הדרכת יין ע"י סומלייה וכו'

 השראה וחשיפה- הצעדים הבאים

Manuela Vituli, MTV presenter - 116k followers

Alessandro Magni, Blogger - 222k followers

הצעדים הבאים  -תמיכה ופעולות שיווק "רכות"
מול הענף:
 מפגש וירטואלי ו"מיקרופון פתוח" עם מארגני התיירות והצליינות

 תשלום חלקי עבור הסכמי שיווק שעדיין בתוקף
 ניצול הזדמנויות לשת"פ לתכנים און-ליין עבור סוכנים וכמרים ,כולל רתימת הענף בארץ
 שת"פ עם חברות התעופה כדי לשמור על ההזמנות
 סיוע בהוספה ושדרוג תכנים
 ניוזלטרים ייעודיים

 שת"פ עם לשכות תיירות זרות ליצירת תכנים ופעולות
 תחילת תכנון ה"יום שאחרי"

אז יש מקום לאופטימיות?
באופן כללי..
 מגמת ירידה מתמשכת בכמות הנדבקים היומית ובכמות המתים

 70% מהאיטלקים מאמינים שהמשבר יסתיים תוך  2-3חודשים .מחצית מהם יצאו לנופש מיד כשייגמר הסגר.
 מהלכים כלכליים נוספים לסיוע לשוק התיירות
 תרבות של "החיים הטובים" ונופש
 2/3 כבר מתחילים לחלום על חופשת הקיץ
 1 מכל  6נופשים מעוניין לנפוש בחו"ל
ובהקשר של ישראל..

 מיצוב חזק ותנועה מוצלחת לפני המשבר
 ביטולים מעטים של קבוצות צלייניות
 אמון של הענף ורצון לשת"פ

#Andràtuttobene

!תודה על ההקשבה

