
Інформація про підсумки проведення
туристичного сезону 2018 року в м. Одесі
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Тетяна Маркова

Директор департаменту культури та туризму 

Одеської міської ради    
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Одеса зустріла 3-х мільйонного туриста
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Туризм – стратегічний вектор розвитку Одеси

Стратегія розвитку Одеси до 2022 р.



За даними UNWTO
2018 - рік технологій та інновацій
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Розроблений туристичний 3Д маршрут з 
використанням окулярів віртуальної реальності
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Туристична інформаційна панель 
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Розроблено та встановлено 33 інтерактивних 
QR-табличок на об’єктах туристичних маршрутів міста
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Оновлений туристичний сайт міста Одеси

odessatourism.org
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Туристичний сайт Одеси (на китайській мові)
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Оновлено контент мобільного додатку
«Путівник по Одесі»
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• Прага (Чехія)
• Мінськ (Білорусь)
• Вільнюс (Литва)
• Рига (Латвія)

Завдяки спільній праці з управлінням реклами 
зовнішня реклама про Одесу розміщена за кордоном
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• Київ
• Львів
• Запоріжжя
• Дніпро
• Харків
• Івано-Франківськ

Зовнішня реклама про Одесу в містах України



Реклама про туристичний потенціал м. Одеса  в поїздах 
«Інтерсіті»
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Публікація про Одесу в міжнародних виданнях
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Lonely Planet National Geographic ABTA
«Country by Country Guide 2018»



Публікації в бортових журналах 

МАУ «Panorama» та Tурецких авіаліній «Skylife»
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Бортовий журнал для «YanAir»
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Нові друковані матеріали про Одесу
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Нова поліграфія
(листівки за різними національностями)
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Отримано підтвердження про розміщення матеріалів
про Одесу в мобільному додатку PATW (Японія)
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Проведено 16 прес-, фам-, промотурів
для представників ЗМІ та туроператорів з: Азербайджану, Угорщини, Італії, Ізраїлю, Індії, 
Китаю, Великобританії, Болгарії, Швейцарії, Туреччини, Тайваню, Румунії, Канади та ін.
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Міжнародний туристичний тиждень в Одесі

09 – 15 квітня 2018 
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Проведено 9 проектів «Одеса їде в гості» 

• м. Жешув (Польща);

• м. Краков (Польща);

• м. Торонто (Канада);

• м. Лодзь (Польща);

• м. Роттердам (Нідерланди);

• м. Нью-Йорк та м. Балтімор (США);

• м. Регенсбург (Німеччина)

• м. Брюссель (Бельгія)

• м. Дурбан (ПАР)
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Одеса представлена на 13 міжнародних виставках

• м. Осло (Норвегія)

• м. Стамбул (Туреччина)

• м. Берлін (Німеччина)

• м. Київ (2 виставки) та 

м. Ужгород (Україна)

• м. Пекін та м. Шанхай (КНР)

• Сінгапур (Азія)

• м. Шанхай (КНР)

• м. Лондон (Великобританія)

• м. Барселона (Іспанія)

• м. Варшава (Польща)
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Продовжується робота в рамках 

Програми Ради Європи "Інтеркультурні міста"



Нова сувенірна продукція (українська тематика)
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Нова сувенірна продукція (інша)



Забезпечення діяльності КП «ТІЦ м. Одеси»
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- КП «ТІЦ м. Одеси» отримало 
приміщення за адресою: Єврейська 4а;

- Додаткові філії КП «ТІЦ м. Одеси» 
відкрилися на Автостанції «Старосінна» 
та на базі мікроавтобусу;

- В Одеському фунікулері реалізовується 
сувенірна продукція Одеських 
виробників;

- Нова філія в приміщенні КП «Право» 
на Ланжеронівській
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Одеса підтверджує 
статус однієї з 

найпривабливіших 
дестинацій України
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Реставрація фасадів, вуличного освітлення, 
комунікацій  
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Реставрація дорожнього та тротуарного покриття, 
зручні пандуси з тактильною плиткою



Поліпшуються умови для реалізація проекту з туризму 
для людей з особливими потребами
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- спільно зі спортивним клубом інвалідів «Одеса 

Баскет» було організовано 36 екскурсійних 

турів для людей з особливими потребами

- участь в Брюсселі у Всесвітному саміті

з доступного туризму для людей з 

особливими потребами
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Поліпшується інфраструктура міста
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Благоустрій паркових зон



Новий арт-об’єкт «Молодий Утьосов»
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Відкрита експозиція «Історія мореплавання» і відтворений в 
натуральну величину стародавній корабель «Кадм»
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Проект «Місто скульптур» 
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Новий туристичний маршрут «Одеські коти»



Проект «Одеса заплющеними очима»
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Відкриття нових концертних майданчиків

Літній театр «Морвокзал»
 Місткість - 3000 осіб

 40 концертів відомих зірок 
(з 16 липня по 1 вересня 2018 р)
 Фудкорти, санітарні блоки 

Арт-простір «Gorzal»

 Місткість -1200 осіб, 800 - посадочних
місць

 Тент цілорічного відвідування з 
сучасними технологіями 

 Високий рівень протипожежної 
безпеки40



Проект безкоштовної інформаційної допомоги 
туристам міста волонтерами «Інфо Груп»
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Синергія
влади – бізнесу – громадськості
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Всесвітній день туризму (27 вересня) 
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Презентовано нове промо-відео 

«Одеса – місто, в якому на Вас завжди чекають»
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Розповсюдження інформації про Одесу через туристичні 
інформаційні центри за кордоном

у 2018 році - через ТІЦ 

м. Гданськ (Польща)

у 2019 році - планується через ТІЦ 

м. Марракеш (Марокко) та 

м. Регенсбург (Німеччина)
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2019 – особливий рік для міста Одеси

225 років Одесі 100-річчя Одеської 
кіностудії

75-а річниця визволення 
Одеси



Одеська міська рада

Департамент культури та туризму

вул. Катерининська, 14
Одеса, 65026

тел.: + 38 (048) 725-33-87                                               
факс: + 38 (048) 725-24-24

www.odessatourism.org
tourism.dct@omr.gov.ua
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http://www.odessatourism.org/

