
Nacionalinis turizmo skatinimas 
šių dienų aktualijomis: iššūkiai 
ir galimybės. 

Objektyvus verslo tendencijų, 
grėsmių bei galimybių 
vertinimas

Olga Gončarova

Turizmo rinkų skyriaus vadovė, laikinai atliekanti 

direktoriaus funkcijas
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Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra

https://www.lithuania.travel/

Lietuvos, kaip 

patrauklios turizmo 

krypties

žinomumo 

didinimas

Atvykstamojo ir 

vietinio turizmo

skatinimas

Lietuvos turizmo 

sektoriaus

tarptautinio 

konkurencingumo 

stiprinimas

Kurti pridėtinę 

vertę šalies 

ekonomikai



Turizmo sektoriaus vystymo 
kryptis

1. Atviri duomenys

2. Verslumo ir kompetencijų auginimas

3. Infrastruktūros vystymas 

4. Efektyvi šalies turizmo rinkodara



Atviri duomenys
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Tyrimais ir statistika paremti valdymo ir rinkodaros

sprendimai būtini siekiant užtikrinti tikslingesnes

investicijas, mažinti turizmo sektoriaus statistinį

„šešėlį“, didinti sektoriaus investicinį patrauklumą.

Atveriant duomenis sudaromos sąlygos verslumui

skatinti.

ATVIRI DUOMENYS
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Interaktyvus turizmo duomenų 
informacijos grafikas

Interaktyvus turizmo duomenų informacijos 
grafikas

Tai įrankis, leidžiantis vienoje vietoje sekti turizmo 
sektoriaus situaciją Lietuvoje. Jame surinkti, susisteminti 
ir viešai prieinami duomenys iš Lietuvos Statistikos 
departamento (apgyvendinimo statistika), taip pat 
pateikiami sektoriaus darbuotojų užimtumo ir ekonominiai 
mokėjimo balansų turizmo įmonėse rodikliai bei turizmo 
paslaugų importo ir eksporto duomenys. Informacijos 
grafiką papildo ir VŠĮ „Keliauk Lietuvoje“ atliktų rinkų 
tyrimų rezultatai.

https://www.lithuania.travel/lt/news/interaktyvus-turizmo-duomenu-informacijos-grafikas
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• Prioritetinių rinkų ir tikslinių turistų grupių 
identifikavimas, jų charakteristikų, įpročių, 
susijusių su keliavimu ir kelionių planavimu 
nustatymas, požiūrio į Lietuvą, kaip kelionių 
kryptį, analizė.

• Vietinių turistų charakteristikos ir keliavimo 
įpročiai – identifikuoti tikslines grupes ir 
planuoti vietinio turizmo rinkodaros strategiją.

• Atvykusių turistų apklausos Lietuvoje pagal 
tikslines rinkas.

• Savivaldybių turizmo infrastruktūros tyrimas

Tyrimai ir analitika – neatsiejama nuo sėkmingos 
ir tikslingos turizmo sektoriaus veiklos
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Viešai prieinama iš lithuania.travel 

svetainės, be jokių papildomų 

prisijungimų ar programinės įrangos

Pilotiniai nuasmeninti ir ekstrapoliuoti 

„Tele 2“ duomenys: 2021 m. gegužė –

spalis. 

Ypač detalus žemėlapis – pirmą kartą 

ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje

Mobiliųjų duomenų stebėsenos projektas. Atviri 
naujos kartos duomenys

Mpd.lithuania.travel



Tikslinės atvykstamojo 
turizmo rinkos.

Iššūkiai ir galimybės.
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Užsienio turistų grįžimas – lėtas:
56% 2019 m. lygio
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Iš viso turistų Lietuvos Užsienio šalys 2019

Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas

Skaičiavimai: "Keliauk Lietuvoje"
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Turizmo statistika

• Lyginant su kitomis Baltijos šalimis, 
birželio mėn. buvome panašiame 
lygyje (liepos duomenų dar nėra LV ir 
EE): LV ir EE pasiekė 59 proc. 
užsienio turistų atsigavimą, Lietuva –
57 proc.

• Metų pradžioje Lietuvai ir Estijai  
panašiai sekėsi pritraukti 
užsieniečius, latviams – lėčiau. 
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Ekonominis atsigavimas neįmanomas be 
atvykstamojo turizmo

Dėl COVID-19 pandemijai suvaldyti skirtų suvaržymų 

2020 m. rekordiškai – 73 proc. – smuko užsienio 

turistų srautas.

2022 m. I pusmetį pastebimas turistų skaičiaus 

augimas, tačiau šie turistai sudaro tik 56 proc. 2019 

m. I pusmečio srauto.

Nors situaciją iš dalies gelbėjo suaktyvėjęs vietinis 

turizmas, ekonominis sektoriaus atsigavimas 

neįmanomas be atvykstamojo turizmo sugrįžimo.

Šaltinis: Lietuvos Statistikos Departamentas, Keliauk Lietuvoje; 2021
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Vietinis turizmas išaugo, tačiau kuriama vertė –
kelis kart mažesnė

Šaltinis: Lietuvos Statistikos Departamentas, Keliauk Lietuvoje; 2021

Atvykstamasis turizmas

• Turizmo paslaugų eksportas.

• Išlaidos už paslaugas į šalį atvežamos iš užsienio.

• Užsienio turistai išleidžia daugiau: 390 Eur.

Vietinis turizmas

• Turizmo paslaugų vidinis vartojimas.

• Išlaidos už paslaugas iš šalies gyventojų piniginių.

• Šalies gyventojai keliaudami šalies viduje išleidžia 

mažiau: 88 Eur.
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Centrinės ir rytų Europos prognozuojamas 
atsigavimas - lėčiausias

Šaltinis: ETC, Tourism Economics, 2022 m.
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Kad iki 2025 m. pasiektume 2019 m. skaičių, 
turime 2023 m. pritraukti 1,2 mln. turistų

Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas

Skaičiavimai: "Keliauk Lietuvoje"

1 937 972

511 566 505 361 505 361

863 514

1 221 667

1 579 819
358 153

358 153

358 153

358 153

863 514

1 221 667

1 579 819

1 937 972

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Priešpandeminiais 

metais augimas buvo 

ženkliai mažesnis:

• 2018 m. +161 tūkst.

• 2019 m. +193 tūkst.

Tikslas
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2022 m. per 7 mėnesius 115 tūkst. turistų viršijame 
atsigavimo iki 2025 m. scenarijų
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Tikslinės atvykstamojo turizmo rinkos

Tikslinės potencialios rinkos Kaimyninės 

rinkos

Tolimosios 

rinkos

B2B+B2C padidinto 

intensyvumo veiklos

B2B+B2C žemesnio 

intensyvumo veiklos

B2C veiklos B2B veiklos

Vokietija Italija Suomija Latvija JAV

Lenkija Prancūzija Estija Japonija

Jungtinė Karalystė Ispanija Švedija* Pietų Korėja**

Izraelis Nyderlandai Norvegija* Taivanas**

Belgija Danija*

* rinkos, su kuriomis šiuo metu nedirbama dėl biudžeto ir žmogiškųjų išteklių stokos

** rinkos, kurios gali pakeisti Kiniją
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Rinkų veiklų planavimo principas

Bendra statistika

Tyrimai

Rinkos potencialas

Produktai

Tikslas

• Istoriniai statistiniai duomenys

• Pasiskirstymas savivaldybėse/Kur apsistoja? 

• Prognozės

• X mln. šalies populiacija

• X. amžiaus grupė = X mln. x X % ketinančių keliauti į 
Lietuvą   

• X mln. potencialių X tūkst. rinkos turistų į Lietuvą

Parodo potencialių turistų charakteristikas, pvz. 

• X % mini Vilnių kaip svarbią priežastį atvykti

• X % įdomi vietinė gastronomija

• TOP vietos: Vilnius, Trakai, pajūris, Kaunas

Pagal interesus, lankomas vietas, TG demo/psichografiją
išgryninami produktai, pvz. 

• Miestų turizmas 

• Sveikatinimo

• X tūkst. turistų XXXX m. 



B2B ir B2C rinkodara bei 
komunikacija
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B2B veiklos tikslinėse rinkose

Atstovavimo paslaugos tikslinėse potencialiose ir tolimosiose rinkose

Vokietija Japonija

Jungtinė Karalystė JAV

Izraelis

Italija

Prancūzija

Lenkija*

Ispanija*

Beniliuksas*

Bendradarbiavimas su
užsienio KO ir KA

Nuotoliniai ir gyvi 
mokymai užsienio KO ir 

KA

B2B kontaktų mugės, 
tarptautinės turizmo 

parodos ir kt. renginiai

Pažintiniai turai užsienio 
KO ir KA

Srauto skatinimo 
kampanijos su užsienio 

KO

Lietuvos, kaip 
naujos atostogų 

krypties 
įvedimas į rinką
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2022 m. didžiausi renginiai ir parodos

Paroda/renginys Rinka Data Formatas Komentarai

Nordic Market Place

kontaktų mugė

Europos šalys Vasario 22-23 d. virtualiai Įvyko (suteikta galimybė LT KO 

dalyvauti)

North America Workshop JAV Kovo 1 d. virtualiai įvyko

ITB Berlin Vokietija/Europa Kovo 17 d. virtualiai Įvyko (suteikta galimybė LT KO 

dalyvauti)

Verslo misija, Lietuvos 

turizmo galimybių 

pristatymas

Tel-Avivas, Izraelis Kovo 27 d. gyvai Įvyko (suteikta galimybė LT 

turizmo verslui dalyvauti)

IMTM 2022 Tel-Avivas, Izraelis Kovo 29-30 d. gyvai Įvyko (suteikta galimybė LT 

turizmo verslui dalyvauti)

RDA turizmo parodoje 

Kiolne (Vokietijoje)

Europa ir JAV Balandžio 26-27 d. gyvai Vyksta pasiruošimas (suteikta 

galimybė LT KO dalyvauti)

Mokymai Lietuvos 

atvykstamojo KO 

Lietuva Birželio pradžia gyvai Motyvuoti ir stiprinti  Lietuvos 

atvykstamojo KO 

Global European Market 

Place

Europa Spalio 4 d. gyvai

World Travel Market JK ir Europa Lapkričio 7-9 d. gyvai

IBTM (TBC) Ispanija/Europa Lapkričio 29 – gruodžio 1 

d.

gyvai



22

B2C rinkodaros strategija

Remiamės vartotojų kelio principu ir vykdome veiklas pagal jų apsisprendimo lygmenis.

Žinomumas

Vartotojai mažai 
žino apie Lietuva, dar 

nesvarsto

Svarstymas

Vartotojai turi interesus, kurie 
atitinka siūlomus turizmo 

produktus, renkasi ir svarsto

Apsisprendimas

Vartotojai ieško kelionės, žino 
apie Lietuvą, reikia priimti 

sprendimą
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2022 metais jau įvykusios rinkodaros kampanijos 

2022 sausio-vasario mėn. įgyvendinta skaitmeninė ir 

lauko reklamos kampanija Prancūzijos rinkoje 

(finansuojama ES lėšomis)

2022 balandžio mėn. įgyvendinta skaitmeninė 

reklamos kampanija Izraelio rinkai (produktas –

šeimų turizmas)

Skaitmeninio skydelio ir lauko 

reklamos pavyzdys

Skaitmeninio skydelio pavyzdžiai
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2022 metais jau įvykusios rinkodaros kampanijos 

Video reklamos kadras

Balandžio - gegužės mėn. pristatyta 

video reklamos kampanija Jungtinės 

Karalystės, Vokietijos, Lenkijos, Izraelio 

rinkoje. Produktas – Klasikinės Lietuvos 

vietos 
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Bendradarbiaujant su URM ir Kaunas IN
Kampanija Suomijos rinkoje
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Plan Your Ordinary Day in Lithuania

Tikime, kad Europos gyventojus išvargino tiek darbas iš 
namų, tiek nuolat perpildyti kalendoriai įvairiomis 
veiklomis, todėl kviečiame vietoj įprastos darbotvarkės, 
planuoti įprastą dieną Lietuvoje, kuri iš tiesų apims 
nepaprastas patirtis.

Kampanija užsieniui “Ordinary day in Lithuania”

Nesiliaujant iššūkiams ir atsiradus papildomoms 

baimėms keliauti į Lietuvą, svarbu ištransliuoti 

žinutę, kad Lietuvoje yra saugu ir įprasta. Todėl 

kampanijos tikslas buvo akcentuoti Lietuvos 

pranašumus turiningam laisvalaikiui, tai įvardijant 

kaip „įprasta patirtį Lietuvoje“



27

Taktinė kampanija Latvijai

Apklausos rodo, kad dažnai Latvijos keliautojai 

nesitiki Lietuvoje pamatyti kažko kitokio, anaiptol, 

galime pakviesti atrasti, ne kuo skiriamės, o kuo 

esame panašūs ir šią žinutę išnaudoti rinkodaros 

kampanijoje bei šiek tiek iš to pasijuokti.

Kampanija startavo liepos mėn. ir bus atnaujinta bei 

tęsis spalio mėnesį  bei apims video klipus skirtus tik 

Latvijos rinkai. 

Same, but 

Different
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Pažintiniai turai užsienio žiniasklaidos atstovams 
bei kelionių organizatoriams

Šiemet pažintiniai turai suorganizuoti žiniasklaidos 

atstovams iš šių leidinių:

• Forbes

• The Independent

• The Sunday Times

• The Daily Mail

• Travel Weekly

• Ir kt.
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Vietinio turizmo skatinimas

Turizmo renginiai: Adventur, Turizmo sėkmingiausieji apdovanojimai, Turizmo gatvės

Teminiai žemėlapiai

Reklamos kampanija sezono metu

Pažintiniai turai Lietuvos žiniasklaidai ir kelionių organizatoriams

Atrask tai, 

kas sava



www.lithuania.travel Lithuania. Real is beautiful

Lietuva. O čia ar buvai?Keliauk Lietuvoje

info@lithuania.travel +3705 250 8250

http://www.lithuania.travel/
https://www.facebook.com/LithuaniaTravel.global/
https://www.facebook.com/LietuvaOCiaArBuvai
mailto:info@lithuania.travel

