Учасникам, організаторам та гостям
23-ї Міжнародної туристичної виставки
UITT 2017:«Україна – подорожі та туризм»
Шановні друзі, колеги та гості столиці України!
Від імені Київської міської влади щиро вітаю вас з відкриттям 23-ї Міжнародної
туристичної виставки UITT 2017 «Україна – подорожі та туризм».
Київ – одне з найдревніших міст України та Європи. Разом з тим, - сучасне місто, яке
динамічно розвивається. Київ вабить гостей незалежно від віку, фаху, релігії,
національності.
Нам приємно спостерігати, що наша столиця зберігає позитивну динаміку туристичних
потоків. Так, у 2016 році місто відвідало понад 1 млн 200 тис іноземних туристів та, за
експертними оцінками, 2 млн. внутрішніх гостей (у 2015 році показники склали 1,069
млн. осіб та 0,790 млн осіб, відповідно).
Для розвитку міста виставка UITT 2017 має велике значення, оскільки збирає кращих
фахівців сфери туризму з України та світу. Особливої актуальності проведення цього
заходу та презентація в рамках нього туристичної привабливості міста набирає через
визначення української столиці містом-господарем міжнародного пісенного конкурсу
Євробачення 2017. Це чудова нагода залучити широку аудиторію до столиці України та
поінформувати іноземних гостей про столицю України через провідні засоби масової
інформації світу, що будуть висвітлювати пісенний конкурс з Києва.
Цьогоріч в 23-й міжнародній виставці UITT 2017 – «Україна – подорожі та туризм»,
планує взяти участь понад 200 туристичних компаній, туроператорів, національних і
місцевих туристичних асоціацій та організацій, готелів, транспортних агенцій, страхових
компаній, представництв багатьох країн світу.
Виставка вже традиційно акцентуватиме увагу споживачів та фахівців туристичних
послуг на культурно-туристичному потенціалі України, іноземним та
українським гостям буде запропонованозахоплива культурно-розважальна програма
відпочинку, що включатиме екскурсії, пізнавальні виставки, українські традіційні
святкування, різноманітні музичні, ентічні та культурні фестивалі, екстремальні види
розваг та багато іншого.
Столиця має великий туристичний потенціал, щовідкриває нові перспективи для
міжнародної співпраці та розвитку в туристичній, економічній та бізнес-сферах, а також
надає можливості представникам українського туризму поділитися своїми
досягненнями та перейняти досвід закордонних партнерів.
Ми всі маємо надію, що в нашій країні пануватиме мир, адже туризм не існує в іншому
середовищі. Натомість - це індустрія, що об’єднує світ.
Щиро бажаю всім учасникам Міжнародної 23-ї туристичної виставки UITT 2017 «Україна
– подорожі та туризм» професійних перемог, взаємовигідних угод та цікавих вражень!
З найкращими побажаннями
Київський міський голова

Віталій Кличко

