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Економіка туризму 



2006: перший виклик



2009: перша консолідація ринку 



https://www.youtube.com/watch?v=hef4F9Hqf9Y

Продовження успішної історії

https://www.youtube.com/watch?v=hef4F9Hqf9Y


2011: від конкурентів до партнерів



Туристичні продукти Львова



Історія та архітектура 

Протягом усієї своєї історії Львів належав до 7 різних 
держав, які залишили свій слід у історії та архітектурі 
Львова. Театралізовані екскурсії 



Нові об’єкти: стадіон Арена 



Нові об’єкти: аеропорт 



Розвиток нових рейсів: 
співпраця міста та аеропорту 



Євро 2012: найпривітніше із 
українських приймаючих міст



Lviv Convention Bureau

Платформа для співпраці влади та

бізнес сектору у сфері маркетингу, яка

спрямована на спільну промоцію
Львова як привабливого міста для
проведення зустрічей, конференцій та
інших заходів

Утворене у кінці 2013 року як       
окремий підрозділ Львівської міської 
ради (ЛКП)

Перше Конференц-Бюро в Україні



Індустрія ділової гостинності
MICE >  Meetings Incentives Conventions Exhibitions

 Конференц індустрія це важливий сектор економіки міст

 Конференц делегати витрачають більше коштів та проводять
більше днів у порівнянні з туристами

 Приклад: Учасники конференцій у Берліні затрачають у 4.5 разів  
більше ніж туристи, EUR 230 vs EUR 50 в день

 Делегати міжнародних конференцій витрачають більше

 Забезпечує круглорічну активність та не має чітко вираженої
сезонності

 Несе з собою знання та експертизу, має великий вплив на
розвиток інших галузей економіки

 Створює постійні робочі місця

 Конференц туризм сприяє оновленню міст



Віденське Конференц-Бюро 

 Засноване у 1969 р. - 49 років праці та інвестицій

 EUR 2.5 млн річний бюджет бюро

 EUR 1.3 млн на маркетинг

 200 років Віденському Конгресу

(з жовтня 1814 по червень 1815)

 найбільший ярмарок в історії 

 три  виставки присвячені  цій події у 2015 р.



Напрямки 
роботи

Продажі та 
маркетинг 

Промоція
Міське 

середовище 
Інфраструктура 













400 осіб*5 днів*120 
USD*27,5=

6 600 000 UAH

Міжнародний медичний конгрес
Annual EHS Monothematic Conference 

on the state of art in hernia repair

9-11 вересня, 500 учасників 



Програма

«Львів науковий» 



Нагородження переможців конкурсу 
«Премія Львівської міської ради талановитим вченим»

2016 року отримано — 23 заявки,  2017 року отримано — 53 заявок



Частка конференцій, проведених  у 2017 році 
у Львові, за статусом

національні - 44,4%

місцеві - 37%

міжнародні - 18,6%

Національні – 176, місцеві – 147, міжнародні – 74
Всього – 397



Типи конференцій за сферою діяльності

наука - 32,3%

медицина - 13,6%

сфера послуг - 13,9%

ІТ - 10,6%

бізнес - 8,6%

економіка - 5,8%

юриспруденція - 4,8%

інші - 10,4%

Загальна кількість конференц-делегатів 65 115 осіб
*станом на 11.12.2017



Сезонність конференцій 
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Кількість конференцій по місяцях, 2017 рік



Середня завантаженість закладів розміщення, Львів

У 2016 році середня завантаженість готелів становила 61%, у 2017 році -

79%, у 2018 році - 67%.                                    Дані Центру розвитку туризму ЛМР



 В 90-х через конфлікт на Балканах Сербія отримала негативні 
наслідки для конференц індустрії і почала з нуля в 2000 році 

 Національне Конференц Бюро було створено у 2007 році для 
втілення плану виходу країни на міжнародну арену 

 Результат: 247% ріст Міжнародних конференцій асоціацій за 6 
років (ICCA)

 Ключ до успіху Сербії: загально- національна стратегія, 
багаторічні інвестиції в  інфраструктуру та промоцію, навчання  

персоналу  конференц бюро

Переваги  MICE

СЕРБІЯ ЯК ПРИКЛАД УСПІХУ








