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Ką mes sprendžiame?

Vidutinė viešnagės trukmė per paskutinius 5 metus 
atvykstančiųjų turistų tarpe sumažėjo 9%, tuo tarpu 
ES viešnagės trukmės vidurkis kilo 4%

Mažėjant atvykstančiųjų turistų vidutinei viešnagės 
trukmei, yra prarandamos potencialios įplaukos į 
šalies biudžetą. Per 2015-us metus, turistams 
trumpiau pasiliekant, vien apgyvendinimo srityje 
buvo prarasta 0,5 mln. Eur.

Esama situacija

Problema



     Statistikos pateikimas - tyrimo metu įvertinus esamą situaciją bei 
problemos aktualumą, paaiškėjo, kad problemos esmė  gali slypėti statistikos 
pateikime:

● Statistikos duomenys apie atvykstančiųjų turistų viešnagės trukmę pateikiami keliais 
skirtingais etapais bei skirtingi šaltiniai nėra susumuojami į bendrą visumą

● Kaimo turizmo apgyvendinimo duomenys pateikiami ne visi bei atskirai nuo bendros 
apgyvendinimo statistikos

● Kokybinio tyrimo metu apklausiant įvairias su turizmu susijusias asociacijas, 
išryškėjo, kad atvykstančiųjų turistų viešnagės trumpėjimo tendencija nebuvo 
pastebėta

Tačiau, iš labai didelį potencialą turinčių tikslinių rinkų atvykę turistai Lietuvoje 
praleidžia mažiau nei vidutinė viešnagės trukmė 

Reikėtų atkreipti dėmesį



Tikslinės rinkos



Strateginiai pokyčiai

2010 - 2014 m. - daugiausiai atvykstančiųjų turistų 
buvo iš Rusijos. 2015 m. turistų iš šios šalies 
ženkliai sumažėjo (-32,6% nuo 2014 m.) po politinių 
įvykių. Vidutinė viešnagės trukmė iš šios šalies 
sumažėjo 7,3%



Siūlymas - sutelkti dėmesį į didelį potencialą turinčių 
šalių turistus, kurių vidutinė viešnagės trukmė Lietuvoje 
yra žemesnė už atvykstančiųjų turistų viešnagės vidurkį 
arba trumpėjo per paskutiniuosius 5 metus 

Tikslinės rinkos



Projekto tikslinės rinkos

Švedija
Norvegija

Vokietija
Jungtinė Karalystė

Kinija

JAV

Japonija



Valstybių potencialas augti

Vokietija - šalis, kurios turistai Lietuvoje vidutiniškai 
praleido vis mažiau laiko per paskutiniuosius 4 
metus. 

Švedija, Norvegija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Japonija, Kinija - šalys pasaulyje pirmaujančios 
pagal kelionių skaičių ir joms skirtas išlaidas. Jų 
turistų vidutinė praleidžiamo laiko trukmė Lietuvoje 
yra žemesnė už vidurkį.



Projekto tikslinės rinkos

Iš 7 tikslinių rinkų Lietuva sulaukia ~0,5 mln. turistų 
per metus (40 % visų atvykstančiųjų turistų)

Prailgėjusi šių šalių turistų viešnagė, ne tik 
atsilieptų papildomomis įplaukomis, bet ir būtų 
puiki galimybė išnaudoti Lietuvos regionų 
potencialą



Probleminės sritys



     Komunikacija
       

Probleminės sritys

Atlikus kokybinį tyrimą (t.y. apklausus įvairias turizmo asociacijas bei turizmo 
informacijos centrus), išryškėjo, kad turistų viešnagės trukmei didžiulę įtaką 
turi komunikacija (tiek vidinė, tiek išorinė). 

Vidinė Išorinė



Išorinė komunikacija apima tai, ką komunikuojame atvykstantiesiems turistams, kai: 

1. Jie dar tik renkasi kelionių kryptį. Tuomet svarbūs tampa:

a. Žinučių, kurias siunčiame turinys - šiuo metu siunčiamų žinučių tematika yra labai fragmentiška (nėra aišku, 
kokį konkurencinį pranašumą turime ir siūlome turistui). Be to, jų tonas nėra pritaikytos įvairiems tikslinių rinkų 
segmentams

b. Lietuvos išskirtinių bruožų bei turizmo, kaip produkto, pateikimas - silpnas dabartinis Lietuvos turizmo 
prekinis ženklas bei jo išpildymas. Turistams sunku susidaryti 

c. Pasirenkami komunikacijos kanalai - ne visi komunikacijos kanalai yra pritaikomi pagal rinkos bei segmentų 
poreikius. Pavyzdžiui, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas tinklaraštininkams (blogeriams) bei 
videoraštininkams (vlogeriams), kad būtų pritrauktas jaunesnis segmentas

2. Turistai atvyksta į Lietuvą ir informacijos ieško apie savo maršrutą:

a. Komunikacija turizmo informacijos centruose (TIC) - nėra sistemingo turistų nukreipimo į regionus ar 
lankytinas vietas. Apklausus įvairius TIC, išryškėjo poreikis turėti centralizuotą maršrutų bei informacijos 
dalijimosi sistemą

Probleminės sritys



Vidinė komunikacija apima turinio generavimą bei informacijos dalijimąsi tarp taškų, kuriais 
komunikuojame su turistais (angl. customer touch points):

1. Turizmo informacijos centruose (TIC) suteikiama informacija - apklausus įvairiose šalies vietose 
esančius TIC, išryškėjo, kad turistai į kitas Lietuvos vietoves nėra siunčiami sistemingai. TIC 
rekomendacijos dėl kelionės maršruto dažnai priklauso nuo bendradarbiavimo bei ryšių su kitais TIC. 
To priežastys yra kelios:

a. nėra strategijos, kas turėtų būti traukos centrai tam tikriems turistų segmentams
b. nėra platformos, kurioje patogiai galima būtų pasidalinti informacija

2. Turizmo produktų pristatymas - šiuo metu Lietuvos turizmo produktų pristatymo įrankis puslapis 
www.lithuania.travel yra statiškas bei neatnaujintas pagal rinkos poreikius, nedaug informacijos 
pateikiama apie atskirus regionus

Probleminės sritys

http://www.lithuania.travel.com

