IGTO Moscow

רוסיה  -דוח מצב עדכני
 בימים אלה ,הממשלה הרוסית הגבירה באופן משמעותי את המאבק בנגיף הקורונה.

 הומלץ לכלל האוכלוסייה ,להימנע מטיולים ,לרבות תיירות פנים.
 כמעט כל המחוזות הונחו להישאר בבידוד .לפי הוראת פוטין – בין התאריכים
 ,28/03/2020-30/04/2020כל המדינה יצאה לפגרה.
 גבולות המדינה סגורים ,כלל הטיסות הבינ"ל מבוטלות.
 מ –  ,1.4.2020רוסייה הפסיקה את תהליך החזרת אזרחיה למדינה ( כ –  30,000נשארו
בחו"ל)

סטטוס ענף התיירות ברוסיה
 ענף התיירות נמצא בקיפאון מוחלט.
 המדינה כופה על סוכני הנסיעות להחזיר את כספי התיירים ,או להקפיא
אותם עד לתום המשבר .לכן ,חברות התיירות חוות משבר נזילות.
 המדינה אישרה לחברות התיירות דחיית תשלום כספי המיסים בחצי שנה.
 הצפי הוא למגמה של פשיטת רגל בקרב סיטונאי תיירות גדולים ברוסיה .עם
זאת ,המדינה אינה מאפשרת הכרזה על פשיטת רגל בחצי השנה הקרובה .לכן
התמונה האמתית תתבהר רק לקראת סוף השנה.
 סוכני התיירות עסוקים ברובם רק בהסדרת תשלומים ובהחזרת התיירים
מארצות שונות ,לרוסיה.

עם הפנים לעתיד – אתגרים וכיווני פעולה אפשריים
לאחר המשבר ,ענף התיירות ישתנה ,כמו שאר העולם .לכן ,יש לשנות גישה וצורת חשיבה בתחום התיירות.
 חיזוק סיטונאי התיירות
אחת המסקנות שלנו היינה שכעת ,יותר ויותר תיירים יעדיפו להזמין את נסיעתם דרך סוכני התיירות ,על מנת שיהיה להם
גורם קשר ישיר במקרה של בעיות בלתי צפויות ,כגון :החזרתם לארץ המוצא ,החזר כספים ,בעיות רפואיות וכו'.
 יש לשנות גישה בנושא ה Fam Trip -על מנת להביא יותר סוכנים לישראל ,בשיתוף פעולה בין משרד התיירות ל.DMC-
 יש לשנות את פורמט הסכמי השיווק מול הסיטונאים תוך הגדלת אחוז תמיכת המשרד ומתן יתר גמישות וחופש פעולה
לסיטונאים.
 מתן דגש למוצרים תיירותיים ,בלעדיים של מדינת ישראל
 ירושלים ,המקום הכי קרוב לאלוהים בעולם.
 ים המלח ,כמקום הבראה וחיזוק מערכת החיסון.
 אילת ,עיר השמש הנצחית ,היעד הקיצי הקרוב ביותר לרוסיה בתקופת החורף.
 שימוש רב יותר בידוענים רוסים לצורך הסברה.
 להיות ראשונים ולהציע תוכניות אטרקטיביות מבחינת תוכן ומחיר למאות אלפי התיירים אשר כספם מוקפא אצל חברות
התיירות.
 מעבר מהסלוגן "  " Dream now. Travel laterלסלוגן חדש“Stop dreaming. Start planning” :
*חשוב לציין ,שלאור המשבר הכלכלי ונפילת ערך המטבע הרוסי ,בשלב הראשון רק תיירים ממעמד הביניים ומעלה יוכלו
להרשות לעצמם חופשות בחו"ל.

ובינתיים....





בימים קשים אלו ,המשימה החשובה ביותר הינה שיפור תדמיתה של
מדינת ישראל.
על המדינה להצטייר כבטוחה וכדואגת לאזרחיה ולתייריה.
יש להמשיך בפרסום חומרים חיוביים על אירועים שונים
המתרחשים במדינת ישראל ,ועריכת סיורים וירטואליים באתרי
התיירות ברחבי הארץ.
הקמה של פלטפורמת הכשרה מקוונת לסוכני נסיעות ברחבי רוסיה.

דוגמאות לפרסומים בתקשורת המקומית

דוגמאות לפרסומים ברשתות החברתיות

תודה!

