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Wykład  

II rok stacjonarne studia I stopnia na kierunku Turystyka  



 Agent turystyczny to przedsiębiorca, 
którego działalność polega na stałym 
pośredniczeniu w zawieraniu umów o 
świadczenie  usług turystycznych na rzecz 
organizatorów  turystyki posiadających zezwolenie 
w kraju lub na  rzecz innych usługodawców 
posiadających siedzibę  w kraju. 

Rodzaje podmiotów organizacji i 
pośrednictwa w turystyce – agent turystyczny 



ogniwem Agenci podróży są 
pośredniczącym w sprzedaży między: 

 producentami usług cząstkowych i 

touroperatorami z jednej strony, 
 

 a konsumentami ze strony drugiej. 

Rodzaje podmiotów organizacji i 
pośrednictwa w turystyce – agent turystyczny 





 Do zawierania umów w imieniu 
zleceniodawcy agent jest uprawniony jeżeli 
posiada odpowiednie umocowanie. Podstawą 
jego działania jest umowa agencyjna zawarta z 
organizatorem turystyki lub z innym podmiotem 
świadczącym usługi turystyczne, np. obiektem 
hotelarskim czy liniami lotniczymi.  

Umowa agencyjna  



 Według Kodeksu Cywilnego przyjmujący 
zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego 
pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy 
zawieraniu z klientami umów na rzecz 
dającego zlecenie przedsiębiorstwa albo do 
zawierania ich w jego imieniu.    
 Umowa agencyjna nakłada na obie strony 
obowiązek informacyjny dla kontrahentów (np. 
organizator przekazuje materiały promocyjne i inne 
dokumenty niezbędne do rzetelnej sprzedaży imprez 
przez agentów).    

Umowa agencyjna  



Agent turystyczny 

  
 Cechą wyróżniającą tej branży jest 
relatywnie niska bariera wejścia, mierzona 
koniecznymi nakładami inwestycyjnymi.     
 Przedsiębiorca, zanim zdecyduje się na 
uruchomienie agencji turystycznej, powinien 
rzetelnie ocenić swoje szanse na sukces. 
Ważne zmienne to potencjał rynku, 
atrakcyjność lokalizacji biura, również w 
odniesieniu do istniejących agencji, 
kompetencje własne oraz zatrudnionych 
pracowników.  



Agent turystyczny 

   Lokal usługowy przeznaczony na działalność 
agenta turystycznego powinien charakteryzować się:  
 brakiem bezpośredniej konkurencji (300 m) 
 powierzchnią ok. 25-30m2; 
 dobrym dojazdem, parkingiem, najlepiej w 

centrum miasta, przy głównej ulicy handlowej lub w 
centrum handlowym; 
dużą powierzchnią okna wystawowego (możliwość 

prezentacji ofert); 
 linią telefoniczną i stałym dostępem do Internetu 
 sprzęt biurowy, komputery (faks, router),  meble, 

projektor multimedialny, TV, elementy 
reklamowe…   



Agent turystyczny - jak rozpocząć 
działalność? 

  

prowadzenie 
własnego punktu 
sprzedaży, który 
trzeba promować 

i rozwijać 
samodzielnie 

  

związanie się z 
rozpoznawalną 

marką  
(koncept 

franczyzowy) 



Koncept franczyzowy - zalety 

  
- działanie na rynku pod silną marką; 
- wyższa od standardowej prowizja 

agencyjna; 
- wsparcie marketingowe; 
- wsparcie techniczne; 
- możliwość korzystania z efektu ROPO; 
- bezpłatne szkolenia, tak produktowe, jak 

i w zakresie umiejętności miękkich oraz 
technik obsługi klienta. 



Koncept franczyzowy - wady 

  
- koszty wejścia i pozostania w sieci 

franczyzowej; 
- mniejsza niezależność (samodzielność) 

w prowadzeniu własnego biznesu; 
- ograniczone portfolia produktów; 
- silne kojarzenie biur franczyzowych ze 

sprzedażą wyłącznie imprez 
turystycznych (bariera w rozwoju 
sprzedaży innym usług turystycznych). 



Koncept franczyzowy 

  
 W Polsce koncept franczyzowy 
rozwijany jest przez coraz więcej firm. Wśród nich 
znajdują się marki touroperatorów, jak: Itaka, 
TUI Poland, Rainbow Tours, Neckermann 
czy Grecos, ale także ogólnopolskie agencyjne 
sieci franczyzowe jak: Travelshops.pl czy 
Wakacje.pl.  
 Zainteresowani „wzięciem” licencji mogą 
związać się zarówno z touroperatorami, jak i z 
multiagencjami. 



Koncept franczyzowy 

   Zanim przedsiębiorca podpisze umowę 
franczyzową, powinien dokładnie przeanalizować 
swój indywidualny przypadek: 
1. Określenie grupy docelowej i dopasowanie 
do niej odpowiedniego produktu; 
2. Analiza konkurencji pod kątem lokalizacji 
biura; 
3. Odpowiedzieć na pytanie: czy potrafi 
samodzielnie wypromować biuro?   
4. Odpowiedź na pytanie” czy będzie w stanie 
sprostać wymaganiom franczyzodawcy? 
5. Sprawdzić z kim  może podpisać umowę 
franczyzową. 



 
Koncept franczyzowy – organizator Itaka 

















 Travel Shops Sp. z o. o. - to działająca na 
rynku od 2007 roku ogólnopolska franczyzowa sieć 
agencyjnych biur podróży konsolidująca 50 biur 
agencyjnych w całej Polsce, realizująca również 
funkcje multiagenta internetowego i zajmująca się 
sprzedażą ofert turystycznych wielu organizatorów 
turystycznych.  

Koncept franczyzowy - multiagent 
Travelshops   





 Zrzeszone w sieci biura działają w ramach 
trzech modeli współpracy, jako:  
 
 Office Partner realizując sprzedaż imprez 

turystycznych w lokalu usługowym, wspartą 
sprzedażą internetową;  
 Net Partner zajmujący się internetową sprzedażą 

ofert (poprzez zindywidualizowany portal) bez lokalu 
usługowego; 
 Mobile Partner sprzedający imprezy turystyczne 

bezpośrednio u klienta i/lub na spotkaniach.  

Koncept franczyzowy - multiagent 
Travelshops   







Koncept franczyzowy - multiagent Travelshops   
 
 





  Obserwacja rynku biur podróży potwierdza 
szybki rozwój internetowych biur podróży czy 
portali turystycznych (Online Travel Agents), 
które sprzedają produkt tylko za pośrednictwem 
wirtualnego kanału dystrybucji, bądź zarówno 
online, jak i telefonicznie poprzez Call/Contact 
Center.  

Internetowe biura podróży (OTA’s) 

Semestr 5 
Rok 3 
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