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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Програми розвитку туризму 
в м. Одесі на 2016-2020 роки 

Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VIІ                        (далі – Програма), розроблена з метою збільшення туристичного потоку, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму, забезпечення широких можливостей та комфортних умов для туристів і гостей м. Одеси, утримання лідируючих позицій міста на національному ринку туристичних послуг, а також виходу на міжнародний ринок, розвитку інноваційних програм, збільшення кількості робочих місць, збереження і раціонального використання історико-культурної спадщини та природного потенціалу міста.
Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами. 

	1. Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі.
1.1. Забезпечення діяльності комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси».
Впродовж 2019 року у місті функціонувало 6 філій комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» (далі –                       КП «ТІЦ м. Одеси»): 
	- на Приморському бульварі, у фойє фунікулера; 
	- на вул. Єврейській, 4а;
	- у приміщенні нової автостанції «Старосінна»;
	- у приміщенні комунального підприємства «Право», розташованому                      за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 5;
- на базі мікроавтобусу на Ланжеронівській (протягом «високого» туристичного сезону);
- у приміщенні арт-галереї Літнього театру (Міський сад).
Для формування розвиненої туристичної інфраструктури, найбільш якісного надання послуг туристам та гостям м. Одеси, а також позитивного іміджу міста існує необхідність у відкритті додаткових філій у місцях масового скупчення людей. Проводиться робота з вирішення цього питання.
За 2019 рік надходження до бюджету м. Одеси від сплати туристичного збору склали 11,6 млн грн, що на 58,9 % або 4,3 млн грн більше у порівнянні з 2018 роком.

1.2. Впровадження проекту «Туристична картка гостя м. Одеси».
	Туристична картка гостя м. Одеси – це смарт-картка, що дозволяє туристу відвідувати визначні пам'ятки, не купуючи окремі квитки, що досить зручно у використанні та економно у часі переміщення містом.
	У звітному періоді інвестором була призупинена дія цього проекту. Фінансування за рахунок бюджетних коштів у 2019 році не передбачено.
1.3. Впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами Інфо-груп.
Проект «Інфо-груп» – безкоштовна інформаційно-довідкова служба допомоги туристам волонтерами міста. Працівники Інфо-груп – молоді активні люди, які володіють кількома іноземними мовами та добре орієнтуються в місті, його історії та культурі.
Впродовж звітного періоду проект реалізовувався у 2 етапи                                (з 05 по 28 червня та з 11 липня по 01 серпня 2019 року) департаментом культури та туризму Одеської міської ради спільно з КП «ТІЦ м. Одеси» та студентами Одеського національного морського університету, Міжнародного гуманітарного університету, Південноукраїнського педагогічного університету                    ім. К.Д. Ушинського, Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу та інших навчальних закладів.     
Волонтери Інфо-груп працювали у місцях масового скупчення людей – у центральній частині міста, на Залізничному вокзалі, в аеропорту та інших місцях м. Одеси. Волонтери були одягнені в спеціальний одяг із символікою міста для швидкого впізнавання туристами (майка, кепка, сумка). Вони безкоштовно розповсюджували карти міста і Календар подій у м. Одесі                       у 2019 році, надавали туристам необхідну інформацію щодо місця проживання, харчування, відпочинку, яким маршрутом дістатися до того чи іншого об'єкта показу; заходів, що проходять в місті, а також проводили опитування та анкетування туристів та гостей м. Одеси.
Всього до першого етапу зазначеного проекту було залучено                                113 волонтерів.
	1.4. Впровадження системи QR-кодів на об'єктах туристичних маршрутів міста.
	У рамках зазначеного проекту були розроблені та встановлені інтерактивні QR-таблички на архітектурних пам'ятниках, визначних пам'ятках і об'єктах показу в центральній частині міста Одеси. 
	При скануванні QR-коду програма переадресовує запитувача на інформацію про відповідний архітектурний об'єкт, яка розміщена                            на офіційному туристичному сайті міста: www.odessatourism.org.
	На об'єктах туристичного показу у 2019 році було встановлено                            25 нових QR-табличок.	
	1.5. Створення та впровадження в місті екскурсійних маршрутів                            у форматі 3D.
	Екскурсійні маршрути у форматі 3D – це туристичний сервіс, який дозволяє туристам рухатися в просторі завдяки натисканню кнопки миші на точці переходу всередині 3D-панорам, що дозволяє послідовно переглянути всі панорами туру. Величезною перевагою 3D-турів, на відміну від традиційних фотографій, є можливість додавання інтерактивних елементів, наприклад, опису предметів і об'єктів, текстових і звукових підказок, карт- об'єктів, музичних фонів, відеовставок, посилань на сторінки в мережі «Інтернет».
	Віртуальні тури є кращим засобом презентації міста в Інтернеті, бо дозволяють якнайкраще ознайомити глядача з усіма визначними пам'ятками й оглянути головні вулиці та інші відомі місця Одеси.
	За звітний період було розроблено 2 віртуальні екскурсійні маршрути у форматі 3D: Одеським муніципальним музеєм-квартирою Леоніда Утьосова й Одеським національним академічним театром опери та балету, що дозволяє занурити туриста в атмосферу цих визначних пам’яток міста.
1.6. Організація проведення опитувань, анкетувань туристів та гостей     м. Одеси.
У концепції туристського попиту пріоритетне місце відводиться споживачу. 
З метою сегментування туристичного ринку та виявлення вподобань туристів та гостей м. Одеси щодо відпочинку з 05 по 28 червня та з 11 липня по 01 серпня 2019 року проводилось їх опитування та анкетування волонтерами проекту «Інфо-груп».
Також у 2019 році на постійній основі проводилось анкетування відвідувачів інформаційних рецепцій КП «ТІЦ м. Одеси».
Всього впродовж 2019 року проведено 5 опитувань та анкетувань туристів та гостей міста.
	1.7. Розробка та встановлення картосхем, на яких відмічено розміщення основних об’єктів туристичного відвідування.
Впродовж звітного періоду були розроблені для встановлення на зупинкових комплексах міста картосхеми місць відвідування, а саме театрів, музеїв, основних об'єктів показу міста з описом 3 мовами (українською, російською, англійською). Це сприяло кращому орієнтуванню на місцевості й робило перебування туристів у місті більш зручним. 
Замість 30 запланованих одиниць у 2019 році встановлено                               100 картосхем на 50 зупинкових комплексах (з обох сторін зупинки).
1.8. Виготовлення та встановлення туристичних інформаційних знаків, що інформують про найближчі об’єкти туристичного відвідування, місцезнаходження комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр  м. Одеси» та його філій.
Туристичні інформаційні знаки слугують координаційною допомогою для туристів та гостей міста.
Впродовж 2019 року замість запланованих 5 було встановлено 7 нових туристичних інформаційних знаків, на яких зображено: карту центральної частини міста з описом 3 мовами (українською, російською, англійською)            місць відвідування (театри, музеї, основні об'єкти показу міста,                               філії КП «ТІЦ м. Одеси»); напрями до найближчих об’єктів туристичного відвідування; посилання на офіційний туристичний сайт міста.
Локації туристичних інформаційних знаків: Міський сад, провулок Чайковського, Соборна площа, Приморський бульвар, Стамбульський парк, Тираспольська площа, Олександрівський проспект.
	1.9. Впровадження проекту з туризму для людей з особливими потребами.
Впродовж звітного періоду спільно зі спортивним клубом інвалідів «Одеса – Баскет» замість 10 запланованих було організовано 36 екскурсійних турів для людей з особливими потребами.
Для покращення умов пересування цієї категорії людей спеціально обладнано автобус, в якому вмонтовано апарель.
1.10. Відкриття нових об'єктів показу.
Впродовж звітного періоду було виготовлено експонати «Чорноморська шаланда» та «Лиманний рибальський човен». Експонати підготовлені до виставки «Історичне мореплавання в Чорноморському регіоні», яка була представлена на початку вересня на майданчику «Вогні маяка» в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Виставка присвячена історії судноплавства Північного Причорномор'я. 
1.11. Створення та забезпечення діяльності конвеншн-бюро, створення Інтернет-ресурсу щодо MICE-туризму.
Впродовж звітного періоду було розроблено оновлений макет брошури «Одеський путівник з MICE-туризму», в якому зібрана та оброблена інформація щодо наявності в Одесі конференц-можливостей, готелів, ресторанів та інфраструктури для ділового туризму. 
Крім того, з метою популяризації м. Одеси під час проведення конференцій, конгресів, форумів, семінарів виготовлено ділові щоденники                   з нанесенням туристичного логотипу м. Одеси.
	1.12. Проведення заходів щодо розвитку медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму (створення Інтернет-ресурсу щодо медичного, рекреаційного туризму).
Медичний туризм продовжує глобалізуватися і стрімко набирати обертів. Світовий ринок медичного та оздоровчого туризму сьогодні оцінюється у понад 400 млрд дол. За оцінками міжнародних експертів                            у найближчі 10 років на нього очікує зростання до 20 %, щороку 3-4 % населення планети їздитиме на лікування та оздоровлення до інших країн.                    
Вітчизняна медицина має власний козир – співвідношення «якість – ціна». Попит на доступні і висококваліфіковані медичні послуги на світовому ринку постійно зростає. Українці минулого року витратили близько                               8 млрд дол. на відпочинок за кордоном. Водночас, медичний та оздоровчий туризм – це світовий тренд, що сьогодні розвивається найпотужніше. Люди хочуть бути здоровими, молодими та красивими, тож темпи зростання медичного оздоровчого туризму показують 20 % щороку, що вчетверо більше, ніж в інших видах туризму.
Враховуючи зазначене, впродовж звітного періоду проводилася робота з пошуку інформації та підбору новин, створення та перекладу нового контенту сайту медичного туризму.
	Крім того, проведено роботу з ринкових досліджень медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму, а саме:
	- моніторинг світового досвіду медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму;
	- моніторинг ринку Одеси щодо можливих послуг для медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму;
	- розроблено рекомендації щодо розвитку медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму.
	1.13. Впровадження проекту встановлення комплексу туристичних інформаційних панелей в м. Одесі та їх технічне обслуговування.
Туризм є одним з пріоритетних напрямів розвитку міста. Щорічно Одесу відвідує значна кількість туристів, що приїжджають до нашого міста, щоб познайомитися з його культурним різноманіттям і отримати незабутні враження. 
Туристична галузь стрімко розвивається, що супроводжується постійним впровадженням новітніх технологій, застосуванням прогресивних заходів просування та надання послуг, ефективним використанням наявних можливостей та ресурсів.
З огляду на необхідність підвищення якості туристичних послуг та рівня розвитку туристичної інфраструктури в нашому місті впродовж звітного періоду здійснена робота з виготовлення антивандального сенсорного кіоску з екраном у 55 дюймів та розроблений контент для нього.
Встановлення інформаційного туристичного кіоску дає можливість гостям міста швидко та зручно отримати необхідну інформацію про найцікавіші культурно-розважальні заходи в місті, дізнатись про готелі, ресторани, театри, визначні пам’ятки міста, переглянути відеоматеріали та отримати іншу корисну для туриста інформацію.
	1.14. Створення та встановлення арт-об'єктів.
У звітному періоді з полімерної бронзи у вигляді цифрової репліки виготовлено та встановлено на постаменті зі скульптурної пластики збільшену копію музейного експонату «Шоу-Син», виконану на основі існуючої 3D-моделі, що відображає старця Південного Полюса, божество довголіття в китайській міфології. Скульптуру встановлено біля Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова.
Крім того, до новорічних свят виготовлено світлову конструкцію «Олень» та новорічні інсталяції «Лісові звірі» (ведмідь, лисиця, заєць). Яскраві світлові інсталяції встановили в Стамбульському парку і на Потьомкінських сходах.
	1.15. Встановлення вуличних меблів після проведення конкурсу на найкращі об’єкти (урни, лавки, автомобільні cтопори).
Реалізація заходу запланована у 2020 році.

2. Просування туристичного продукту.
	2.1. Утримання та просування туристичного сайту м. Одеси (оновлення інформації, розробка нових розділів, реклама та просування сайту в мережі Інтернет тощо).
Офіційний туристичний сайт міста: www.odessatourism.org доступний трьома мовами (та інтегровано Інтернет-ресурс про туристичний потенціал                     м. Одеси китайською мовою (lvyou168.cn/odessatourism), що забезпечує спрощений доступ до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста. 
На сайті можна ознайомитися з інформацією про туристичну інфраструктуру міста (готелі, музеї, театри та інші суб'єкти туристичної діяльності), з іншою інформацією, необхідною для туриста, та календарем подій у місті. Сайт забрендований туристичним логотипом міста. 
Впродовж звітного періоду оновлювалася інформація про календар подій у місті, нові місця відпочинку, туристичні новини тощо. 
Проведена масштабна робота з модернізації сайту: відбулося оновлення структури сайту, змінено його оформлення, розроблено новий більш зручний інтерфейс, панель адміністрування, додані нові розділи, оновлена інформація про туристичну інфраструктуру міста. 
2.2. Утримання мобільного додатка «Путівник Одесою».
Мобільний додаток «Путівник Одесою» виконує функцію електронного гіда містом, який підкаже, де розташуватись, смачно поїсти і які туристичні об’єкти відвідати.
Вбудована функція квесту «check-in» надає можливість виграти призи, забрендовані туристичним логотипом міста. Додаток функціонує двома мовами.
За звітний період було оновлено інтерфейс мобільного додатка, контент мобільного додатка, текстова та графічна інформація розділів  «Календар подій», «Розміщення», «Їжа», «Дозвілля», «Туристичний інформаційний центр». Крім того, оновлена актуальна інформація щодо готелей, хостелів, ресторанів, кафе, нічних клубів та інших об’єктів туристичної інфраструктури та QR-кодів. Також проводилась робота                            з просування мобільного додатка в мережі «Інтернет».
2.3. Просування туристичного продукту м. Одеси в Інтернет-просторі («Facebook», «Youtube» тощо).
Впродовж звітного періоду підтримувалась в актуальному стані сторінка департаменту культури та туризму Одеської міської ради у соціальній мережі «Facebook» та на відеохостингу «Youtube». Крім того, створена окрема сторінка («Visit Odessa») з просування туристичної привабливості міста у соціальних мережах «Instagram» та «Facebook».
На сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради                 у соціальній мережі «Facebook» постійно висвітлювалися новини міста, пов’язані з галуззю туризму, та фотозвіти всіх заходів, що проводилися департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
На сторінці «Visit Odessa» висвітлювались найцікавіші події для гостей та мешканців міста у галузі туризму, красиві фотографії міста та цікаві історичні факти про місто двома мовами (українською та англійською).
На відеохостинг «Youtube» завантажувалась інформація та різноманітні відеоролики про м. Одесу.
2.4. Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації України та інших країн світу.
З метою формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста щорічного відвідування впродовж звітного періоду було проведено                       6 престурів: 
	- 30 березня – 01 квітня 2019 року  відбувся престур для блогерів                         з України.	Учасникам престуру були презентовані основні об’єкти показу міста з метою подальшого їх висвітлення в засобах масової інформації та популяризації м. Одеси як міста цілорічного відвідування, залучення додаткового потоку туристів до Одеси;
- 30 квітня – 04 травня 2019 року проведено престур для представників засобів масової інформації з Естонії.
	Учасники заходу здійснили оглядову екскурсію містом, відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, а також музей коньячної                   справи М.Л. Шустова;
         - 27-30 червня 2019 року відбувся престур для блогерів з України, Німеччини та  Республіки Білорусь. Учасники престуру відвідали: екскурсію «Мультикультурна Одеса», Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський художній музей, Одеський археологічний музей Національної академії наук України, одеські катакомби, Морський вокзал, Центр культури вина «Шабо», музей коньячної справи М.Л. Шустова;
	- 25-26 липня 2019 року проведено престур для блогерів з України.
	Учасникам престуру були презентовані основні об’єкти показу міста з метою подальшого їх висвітлення в засобах масової інформації та популяризації м. Одеси як міста цілорічного відвідування, залучення додаткового потоку туристів до Одеси;
	- 29 липня – 01 серпня 2019 року відбувся престур для блогерів                         з Греції.
Учасники заходу здійснили оглядову екскурсію містом, відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Грецький та Стамбульський парки, Грецьку площу, ознайомились з особливостями одеської кухні. Крім того, учасники престуру відвідали «Ланжерон», одеські катакомби, Грецький культурний центр, центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, стадіон «Чорноморець», новий скейт-парк; 
- 08-11 вересня 2019 року проведено престур для представників засобів масової інформації з Польщі. 
	Учасники заходу здійснили автобусну оглядову екскурсію містом «Польська спадщина в Одесі», відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, одеські катакомби, а також музей коньячної справи М.Л. Шустова. Яскравим враженням для польських представників ЗМІ стало денне шоу в дельфінарії «Немо».
2.5. Розміщення туристичної реклами з туристичним логотипом                         м. Одеси на рекламних носіях у містах України.
З метою додаткової промоції Одеси у звітному періоді була розміщена соціальна реклама м. Одеси «Хочу до Одеси» на рекламних площах 19 міст України, таких як: Дніпро, Суми, Київ, Львів, Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Рівне, Полтава, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Кропивницький, Хмельницький, Луцьк, Житомир, Черкаси. 
Загальна кількість рекламних конструкцій, на яких була розміщена соціальна реклама м. Одеси «Хочу до Одеси», – 322, із них: 120 білбордів,                    22 скроли та 180 сітілайтів. 
Крім того, на честь святкування у 2019 році 225-ї річниці м. Одеси соціальна реклама «Одеса 225» була розміщена у 17 містах України,                          таких як: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Суми, Львів, Кропивницький, Рівне, Тернопіль, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Чернігів, Черкаси, Луцьк, Ужгород, Запоріжжя. 
Загальна кількість рекламних конструкцій, на яких була розміщена соціальна реклама м. Одеси «Одеса 225», – 203, із них: 71 білборд,                           17 скролів та 115 сітілайтів. 
2.6. Розміщення інформації про м. Одесу в засобах масової інформації.
Протягом звітного періоду інформацію про туристичний потенціал                 м. Одеси було розміщено в наступних засобах масової інформації:
- у бортовому журналі «Panorama» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (за липень та вересень). Зазначений авіаперевізник з'єднує нашу країну з ключовими містами Європи, Азії, США, країн СНД і Близького Сходу, а також інших континентів і держав. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» пропонує рейси більше ніж за 3 000 напрямками, виконуючи близько 1 000 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. 
Вищезазначене видання розповсюджується на всіх рейсах авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», в її агентствах та представництвах, а також посольствах України за кордоном, міжнародних дипломатичних місіях в Україні, найбільших українських та міжнародних компаніях, окремих ресторанах та готелях, а також в аеропорту «Бориспіль»;
- у друкованому виданні «National Geographic Traveller» (січень-                лютий 2019 року) – друковане видання, присвячене подорожам, основна увага в якому приділяється як докладному розбору популярних серед туристів країн і міст, так і порадам щодо відвідування. Щорічно до порад видання прислухається багатомільйонна аудиторія. Це не просто журнал, це частина глобального співтовариства, історія якого сягає XIX століття (офіційний журнал Національного географічного товариства видається з  1888 року). Одеса представлена як безпечне місто цілорічного відвідування з різними видами туристичного продукту. Співпрацю з журналом розпочато                                у 2018 році. Новий номер виходить раз на 2 місяці, видається у 20 країнах                10 мовами;
- у «National Geographic Traveller European Cities». Це спеціальний річний випуск відомого журналу National Geographic Traveller, в якому зібрано інформацію про міста, які слід відвідати в Європі для незабутніх подорожей. Журнал розповсюджується протягом всього 2019 року. Також доступна електронна версія на сайті. Видання наповнено яскравими фотографіями і корисною для туристів інформацією: особливості міста і культури, готелі, обов’язкові об’єкти показу і гастрономічні цікавинки. Реклама Одеси у випуску займає цілий розворот, а саме місто закликає читачів відвідати чисельні пам’ятки і культурні заходи;
- трансляція на моніторах, розташованих в потягах Інтерсіті «Hyundai Rotem» та «Skoda Vagonka», відеоролику про наше місто у період з 24 травня по 20 червня 2019 року та з 24 жовтня по 20 листопада 2019 року                                (3 рази на годину протягом доби);
- на сайті Ради Європи на сторінці «Інтеркультурні Міста» (ІСС) («Інтеркультурні Міста» (ІСС) – це Програма Ради Європи, яка підтримує інтеркультурні міста в розробці стратегії, механізмів управління та політики, підтримує втілення нової моделі управління культурним різноманіттям, моделі інтеркультурної інтеграції) та офіційній сторінці національної мережі Інтеркультурних Міст України (ICC - UA) в соціальній мережі «Facebook»;
 - в одеських ЗМІ та Інтернет-порталах міста та області.
Крім того, інформацію про Одесу було розміщено в інформаційних бюлетенях та на сторінках соціальних мереж Міжнародної організації «Дунайський центр впливу» (DCC), членом якої є м. Одеса. Зазначене видання розповсюджується серед європейських країн – членів DCC, а саме: Румунії, Болгарії, Сербії, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини.
2.7. Промоція міста з використанням туристичного логотипу (виготовлення та просування кіно- та відеороликів про м. Одесу) та фотоматеріалів.
У звітному періоді було виготовлено серію відеороликів про туристичний та культурний потенціал м. Одеси:
- атмосферний зимовий ролик про Одесу з метою збільшення потоку туристів до Одеси під час «низького» туристичного сезону;
- анімаційний фільм «Якорі кохання»;
- ролик «Одеські супергерої». В якості героїв виступають Анна Ахматова, Ісаак Бабель, Леонід Утьосов, Володимир Філатов та інші відомі люди, пов'язані з Одесою;
- анімаційний ролик про поляків та факти, які пов’язують їх з Одесою;
- анімаційний ролик про французів та факти, які пов’язують їх                         з Одесою.
Також зазначені відеоматеріали були презентовані на різних міжнародних, українських туристично-виставкових та культурних заходах.
Вироблений відеоконтент розміщено на офіційному туристичному сайті міста: www.odessatourism.org, сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради у соціальній мережі «Facebook» та на відеохостингу «Youtube». 
2.8. Створення та друк проспектів, буклетів, путівників, календаря щорічних свят та туристичних подій у м. Одесі.
Протягом звітного періоду було розроблено та надруковано:
- довідник «Що обов’язково зробити в Одесі», який містить у собі перелік причин відвідати Одесу, а також деталізовану карту з відміченими визначними місцями Одеси. Тираж – 101 од.;
- брошура «Visit Odessa! The all year round destination», що містить інформацію про історію заснування Одеси, головні види туризму, які розвинені у нашому місті, перелік головних культурних подій м. Одеси. Тираж – 1 000 од.;
- календар подій в м. Одесі на 2019 рік двома мовами (англійська, німецька), що містить інформацію про найбільш значущі події у місті,                              а також карту центральної частини міста. Тираж – 1 000 од.;
- довідник «225 фактів про Одесу», розроблений до 225-річчя Одеси. Тираж – 700 од.
Уся зазначена продукція розповсюджувалась серед туристів та гостей міста, представників туристичного бізнесу міст України і країн світу та учасників промотурів, фамтурів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», workshops, а також у рамках проекту «Одеса їде                в гості» та міжнародних туристично-виставкових заходах.
2.9. Розробка та виготовлення багатомовного рекламно-інформаційного довідника про туристичний потенціал м. Одеси.
З метою просування місцевого туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринках, створення позитивного іміджу Одеси було розроблено та виготовлено багатомовну рекламно-інформаційну брошуру «Смак Одеси», що містить інформацію про одеську кухню, гастрономічні фестивалі, які проходять у місті, відомий ринок «Привоз» тощо. 
Тираж – 2 000 од.
2.10. Програма «Почесні амбасадори Одеси».
Проект «Почесні амбасадори Одеси» реалізовувався з метою ознайомлення іноземців з культурним і туристичним потенціалом м. Одеси та залучення до міста додаткового потоку відвідувачів.
Амбасадори Одеси, виїжджаючи за кордон, розповідають одеські анекдоти, діляться рецептами одеської кухні, розповідають і показують одеські пам'ятки на наочних матеріалах і презентаціях, представляють різні цікаві місця і заклади Одеси, запрошують приїхати в гості і особисто переконатися в усьому сказаному.
Крім того, кожен одесит, що виїжджає до іншого міста або країни, може нести почесну і соціально важливу місію амбасадора доброї волі, популяризуючи Одесу у світі як найкраще місто для проживання, подорожей і бізнесу. Під час своїх подорожей світом амбасадори доброї волі відкривають у місцях, де вони перебувають, «Посольства Одеси». «Посольством Одеси» може стати будь-яка організація, готель, офіс партнерів або квартира родичів і друзів. 
	Впродовж звітного періоду амбасадором доброї волі стали:
- Маріо Апостолов – регіональний радник Європейської економічної комісії ООН;
- Макс Іванченко – одесит, який живе в Каліфорнії (США);
- Павло Шеремета – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, президент Київської школи економіки.
Крім того, посол Одеси Дмитро Сандул відкрив два «Посольства Одеси» в Каппадокії (Туреччина).
	Також ресторації музею-театру «Комуналка» в Республіці Білорусь                 (м. Мінськ) було присвоєно статус «Посольства Одеси».
2.11. Розміщення інформації про туристичний потенціал м. Одеси на електронних накопичувачах.
З метою поширення інформації про туристичний і культурно-мистецький потенціал міста та залучення додаткового потоку туристів                          у І півріччі 2019 року інформацію про туристичний потенціал м. Одеси було розміщено на флеш-накопичувачах. Зазначена інформація (на флеш-накопичувачах) розповсюджувалась серед представників туристичного бізнесу міст України  і країн світу та учасників промотурів, фамтурів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», workshops, а також у рамках проекту «Одеса їде в гості». Тираж –                            200 одиниць.
2.12. Розробка та виготовлення сувенірної продукції з використанням туристичного логотипу для представницької діяльності.
Впродовж звітного періоду розроблялась та виготовлялась наступна сувенірна продукція з використанням туристичного логотипу: парасолі-тростинки, значки, майки «I love Odessa», сумки складні кольорові                                    «I love Odessa», сумки-папки, кулькові ручки, кепки, набір фігурних скріпок у вигляді офіційного туристичного логотипу «Якір-серце», набір фігурних скріпок у вигляді риби, бирки для багажу у вигляді валізи з ремінцем, набір туриста (ложка, виделка та китайські палички у футлярі), портативні                      3D-окуляри з нанесенням QR-коду з посиланням на 3D-тур Одеси.
Ця продукція розповсюджувалась серед представників туристичного бізнесу міст України і країн світу та учасників промотурів, фамтурів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», workshops, у рамках проекту «Одеса їде в гості» та на різних національних і міжнародних виставкових туристичних заходах.
2.13. Організація та проведення Всесвітнього дня туризму в м. Одесі.
23-28 вересня 2019 року з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму департаментом культури та туризму Одеської міської ради спільно з підвідомчими комунальними підприємствами була організована і реалізована велика програма для мешканців та гостей міста, які бажають більше дізнатися про Одесу. В Одеському муніципальному музеї особистих колекцій                              ім. О.В. Блещунова була організована виставка «Міська садиба Воронцових. Частина друга. Інтер'єр»; відбувся презентаційний тур з метою обміну досвідом для гідів з України, конференція «Туристичний потік Одеської області 2019», засідання «круглого столу» з добросусідства із запрошеним засновником Європейського дня сусідів Atanase Perifan з Парижу; проведено святковий захід в Одеському зоопарку «День Малюків», присвячений святкуванню Дня туризму; у центральному парку культури та відпочинку                   ім. Т.Г. Шевченка проведено екскурсії «Парк Шевченка – погляд крізь час» тощо.
Туристична привабливість міста значною мірою залежить від роботи туристичного бізнесу і якості послуг, які надаються як гостям, так і мешканцям міста. Тому переважне значення має синергія влади, бізнесу та громадськості. У Всесвітній день туризму 27 вересня 2019 року відбулась зустріч з представниками туристичної індустрії і громадськості міста. Всесвітній день туризму в Одесі слугував майданчиком для діалогу між владою, бізнесом та громадськістю, направленим на обговорення питань подальшого розвитку туристичної галузі в нашому місті. Під час зустрічі грамотами були нагороджені представники туристичної індустрії, подяками відзначені представники готельного бізнесу за активну громадянську позицію, небайдужість та надану допомогу жителям і гостям міста у надзвичайній ситуації. Під час заходу  відбулась презентація нового культурного простору «Арт-галерея» в Літньому театрі (Міський сад), відкриття нової філії комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» та показ фільмів-переможців кіноконкурсу ігрових короткометражних фільмів «Одного разу в Одесі».
2.14. Організація та проведення в м. Одесі промотурів, фамтурів для представників туристичного бізнесу інших міст України та країн світу.
З метою формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста щорічного відвідування у звітному періоді проведено 6 фамтурів:
- 01-03 березня 2019 року відбувся фамтур для представників туристичного бізнесу з Ізраїлю.
Візит ізраїльських туроператорів розпочався з екскурсії «Єврейська спадщина в Одесі», в ході якої були презентовані визначні місця єврейської одеської історії. Учасники фамтуру ознайомились із готелями м. Одеси, відвідали музеї та театри нашого міста, синагогу, реабілітаційний центр                     ім. Бориса Литвака, одеські катакомби, Одеський муніципальний                          музей-квартиру Леоніда Утьосова,  курортно-пляжний комплекс «Аркадія» та інші знакові пам'ятки;
- 10-13 квітня 2019 року в рамках Міжнародного туристичного тижня                   в Одесі відбувся фамтур для туроператорів з Болгарії.
Учасники фамтуру відвідали Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський національний академічний театр опери та балету, мали можливість побувати на оглядовій екскурсії містом із відвідуванням курортно-пляжного комплексу «Аркадія», відвідали одеські катакомби, музей коньячної справи М.Л. Шустова, Центр болгарської культури в Одесі. 
Крім того, туроператори з Болгарії відвідали готелі Одеси, ознайомилися з організацією та рівнем обслуговування відвідувачів;
	- 10-13 травня 2019 року проведено фамтур для групи туроператорів з Данії.
У рамках фамтуру відбулась оглядова екскурсія містом на електрокарах з відвідуванням курортно-пляжного комплексу «Аркадія» та пляжу «Ланжерон». Учасники фамтуру відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, одеські катакомби, музей коньячної справи М.Л. Шустова та ознайомилися з конференц-можливостями готелів центральної та прибережної частини міста. Для туроператорів з Данії була організована зустріч з представниками туристичного бізнесу м. Одеси;
	- 23-25 травня 2019 року відбувся  презентаційний тур для туроператорів із США.
У рамках фамтуру учасники відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та інші музеї, де були ознайомлені з історією міста Одеси. Також протягом туру делегація із США змогла відвідати готелі Одеси, ознайомитися з організацією та рівнем обслуговування відвідувачів. Крім того, учасники фамтуру відвідали курортно-пляжний комплекс «Аркадія», одеські катакомби, центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, стадіон «Чорноморець», новий скейт-парк. Яскравим враженням для американських туроператорів стало вечірнє шоу в дельфінарії «Немо»; 
- 17-18 серпня 2019 року було проведено промоційний тур для туристичних операторів з Норвегії. 
Представники туристичної сфери мали можливість оцінити високий рівень сервісу і зручне розташування готелів Одеси преміум-сегменту. Також під час фамтуру за короткий проміжок часу було продемонстровано широкий спектр видів туризму в Одесі. Зокрема, культурологічні можливості міста були представлені відвідуванням історичного центру та Одеського національного академічного театру опери та балету, гастротуризм – дегустацією традиційних страв в одеських ресторанах і коньячних напоїв                 у музеї коньячної справи М.Л. Шустова. Розважальний потенціал курортно-пляжного комплексу «Аркадія» з пляжами і нічними клубами був особливо відмічений норвезькими гостями. Слід зазначити, що наразі Одеса зацікавлена у промоції на скандинавському туристичному ринку,                                  а проведення подібних рекламних турів активно сприяє цьому;
	- 24-26 вересня 2019 року Одеса приймала туроператорів з Литви. 
Наряду з оглядом 3-, 4-зіркових готелів Одеси гості були ознайомлені з визначними пам’ятками Одеси для їх популяризації серед литовських туристів. Зокрема, була проведена екскурсія на електрокарі з оглядом центральної частини та пляжів Одеси, відвідування Саду скульптур Одеського літературного музею та популярних на закордонному ринку одеських катакомб. Наразі зберігається тенденція збільшення туристичного потоку з країн Прибалтики. Цьогоріч Литва увійшла у топ-5 країн, туристи яких найчастіше відвідують Одесу. Фамтури і наявність прямого                                авіасполучення «Одеса-Вільнюс» є чинниками такої позитивної динаміки. 
2.15. Розміщення інформації про м. Одесу за кордоном (на телебаченні, у ЗМІ, зовнішня реклама тощо). 
З метою просування м. Одеси на зовнішньому ринку та поширення інформації про туристичну привабливість міста Одеси за кордоном впродовж 2019 року проведено такі заходи:
- завдяки спільній праці з управлінням реклами Одеської міської ради вдалось вдруге вийти на міжнародний ринок та розмістити зовнішню рекламу про Одесу на білбордах та сітілайтах за кордоном – у м. Софії (Болгарія), м. Таллінні (Естонія), м. Мінську (Білорусь), м. Вільнюсі  (Литва),  м. Ризі (Латвія); 
- повноцінний розворот про Одесу вийшов у одному з найстаріших і найпопулярніших в Європі французькому путівнику Le Petit Futé з метою залучення французьких туристів, які останнім часом зацікавилися містом як туристичною дестинацією. Видання є настільною книжкою для будь-якого мандрівника (58-й випуск 2019 року); останнім часом також перекладається на польську і китайську мови. Одеса представлена як український Париж зі своєю смачною кухнею, морським відпочинком і різноманітною культурологічною програмою. Також матеріал містив візуальний контент під публікацією, зокрема рекламу з різними видами туризму і слоганом, що закликає іноземних туристів до Одеси: «Спробуй. Відчуй. Скуштуй».
Зазначимо, що видання безкоштовно розповсюджувалось на міжнародній туристичній виставці «IFTM Top Resa», яка відбувалась                              у Парижі 01-04 жовтня 2019 року.
- реклама Одеси була вперше розміщена у бортовому журналі одного                  з найбільших в Європі лоукостерів Wizz Air. Компанія обслуговує понад                   650 різних маршрутів (146 напрямків у 45 країнах). Тираж видання складає 270 тис. примірників, а аудиторія – більше 6,5 млн осіб.
Також реклама Одеси з креативно оформленими зображеннями  визначних пам’яток була розміщена на посадочних талонах і букінг-мейлах цього авіаперевізника.

3. Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв’язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси.
3.1. Вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму, залучення міжнародних експертів.
З метою вивчення передового досвіду у галузі туризму та його запровадження для подальшого використання департаментом культури та туризму Одеської міської ради протягом звітного періоду була проведена низка заходів за участю таких провідних експертів, як:
- П'єр Паоло Маріотті – віцепрезидент з питань індустрії зустрічей міжнародного об’єднання  «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing), представник організації «Eurac Research» (м. Больцано, Італія);
- Армандо Перес – голова туристичного комітету Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD) (м. Париж, Франція); 
- Спірос Пенгас – заступник міського голови з розвитку туризму і міжнародних відносин м. Салоніки (Греція);
- Роберт Зідель – директор департаменту маркетингу муніципалітету міста Варшава (Польща);
- Девід Джепсон – директор Civil Euro Perspective (м. Брістоль, Великобританія);
- Жофруа Грісон – експерт у сфері кіно, кінопродюсер (м. Париж, Франція);
- Олів’єро Понте ді Піно – керівник програми BookСity Milano                       (м. Мілан, Італія);
- П'єр Сабуро – директор департаменту туризму і спадщини                                м. Сен-Назер (Франція);
- Бьорн Стенверс – член Міжнародної ради музеїв (ICOM)                            (м. Амстердам, Нідерланди).
3.2. Членство у міжнародних організаціях з розвитку туризму (туристичній асоціації  «Дунайський центр впливу» (DCC), міжнародному об’єднанні «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing) тощо), співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного співробітництва. 
Одним з інструментів просування міста на міжнародному ринку є участь в міжнародних організаціях. Одеською міською радою ведеться постійна робота з розвитку міжнародних відносин у різних сферах діяльності, яка спрямована на підтримку сприятливого іміджу м. Одеси, розширення кола ділових контактів, залучення інвестицій та збільшення туристичних потоків до нашого міста. 
На туристичному сайті DCC, який покликаний сприяти просуванню Дунайського регіону в цілому, і, зокрема, країн-членів організації, серед них і України, представлена інформація про міста, державні і приватні організації, туристичні агентства міст, що входять в даний регіон, а також туристичні можливості Одеси. Також інформація про Одесу розміщена на сторінках DCC у соціальній мережі «Facebook», а саме на сторінках Danube Competence Center та My Danube travel. За підтримки Дунайського центру впливу кожного року сувеніри та поліграфічна продукція про Одесу поширюються на міжнародних туристичних виставках, а також інформація про Одесу надається туристичним агентствам і туроператорам, зацікавленим у співпраці з нашим містом. Під час виставок на стенді DCC транслюються відеоролики про Одесу.
Крім того, у 2019 році Одеса стала членом міжнародного об’єднання «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing), до складу якої входять 134 міста з 32 країн світу. Участь у цій організації дозволить місту підвищити ефективність співпраці з європейськими країнами, посісти належне місце на нових ринках, що розвиваються, стимулювати розвиток громадян та виховання освіченого покоління майбутніх лідерів, розвивати галузь туризму.
Впродовж звітного періоду було здійснено оплату членських внесків  до Асоціації «Дунайський центр впливу» та міжнародного об’єднання «Маркетинг європейських міст».
3.3. Організація та проведення Днів Одеси в містах України та інших країнах світу з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом (у формі масштабних заходів міського значення).
З 2012 року реалізується проект «Одеса їде в гості», спрямований на ознайомлення гостей з містом Одесою, його неповторним колоритом, а також історичною та культурною спадщиною. Проект сприяє просуванню міста як на національному, так і на міжнародному ринках і презентує Одесу як культурний та туристичний центр.
За звітній період проведено 15 проектів у таких містах: 
- 14 січня 2019 року – м. Регенсбург (Німеччина). У ході реалізації проекту була поширена поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси;
- 12-13 березня 2019 року – м. Берн (Швейцарія). Проект здійснювався в рамках форуму Україно-швейцарської дружби. Поширювалась  поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний потенціал м. Одеси та транслювалось відео про Одесу;
- 24-29 березня 2019 року – м. Мінськ (Білорусь).
Представники Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України  спільно з творчим колективом дитячої музичної школи № 13 відвідали м. Мінськ у рамках проекту «Одеса їде в гості». Під час візиту представниками одеської делегації була поширена поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси серед білоруських журналістів. Колектив дитячої музичної школи № 13 представив Одесу як місто талантів, місто, де активно розвивається культурологічний туризм;
- 02-06 квітня 2019 року – м. Ларнака (Республіка Кіпр).
Під час візиту до м. Ларнаки представники одеської делегації зустрілися з міським головою, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр та головами депутатських фракцій. У рамках зустрічі обговорювалися пріоритетні питання взаємного співробітництва та перспективи реалізації різних проектів в економічній, культурній та туристичній сферах.
За результатами переговорів було досягнуто домовленості про встановлення копії туристичного символу Одеси – скульптури «Якір-серце», на центральній набережній міста Ларнаки.
У ході зустрічі була поширена поліграфічна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси та сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста;
- 05-08 травня 2019 року – м. Генуя (Італійська Республіка).
Під час візиту одеської делегації відбулась зустріч мерів м. Одеси                     та м. Генуї з метою проведення переговорів для подальшої співпраці. Сторони обговорили питання відновлення побратимських зв'язків між містами, розвитку транспортного сполучення, а також перспективи співпраці в економічній, туристичній та культурній сферах.
Під час переговорів італійській стороні була презентована стратегія розвитку міста «Одеса 5Т». За підсумками презентації відбулося обговорення перспектив розвитку портового простору Одеси за прикладом порту Генуї,             де прекрасно розвинена туристична і гастрономічна інфраструктури.
Крім того, під час проекту Одеський міський голова зацікавився досвідом роботи школи реставрації Генуї, запросивши італійських фахівців до Одеси для консультацій щодо збереження і реставрації історичних будівель.
Також одеська делегація ознайомилася з пам'ятками Генуї і провела зустріч з українською громадою міста-побратима. 
- 14-16 червня 2019 року – м. Ванадзор (Вірменія).
	У рамках проекту відбувся I Міжнародний музичний фестиваль-конкурс ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP. На три дні Ванадзор став культурним центром, що об'єднав два міста, два народи, дві країни – Україну та Вірменію.
	Фестиваль-конкурс ODESA-VANADZOR MUSIC OLYMP – це нова форма творчої співпраці, покликана зміцнити і розширити культурні контакти, творчі, педагогічні, міждержавні зв'язки між двома містами, двома країнами. Два культурних центри – Ванадзор (Вірменія) і Одеса (Україна), показали музичні традиції двох народів, представили себе невід'ємною частиною світової культурної спадщини. Під час презентації була поширена поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси;
- 20-23 червня 2019 року – м. Ларнака (Республіка Кіпр).
Делегація на чолі з Одеським міським головою перебувала з робочим візитом у м. Ларнаці. З цим містом Одесу пов'язують 15 років партнерських відносин і різні проекти, спрямовані на розвиток зв'язків в економічній, туристичній та культурній сферах.
	З метою популяризації м. Одеси як міжнародного, туристичного та культурного центру, розвитку дружніх відносин з містами-побратимами минулого року Одеською міською радою було прийнято рішення                           про передачу спорідненим містам туристичного символу Одеси                           «Якір-серце».
Ларнака стала першим містом-партнером Одеси, в якому встановлений двометровий туристичний символ міста. Під час візиту до м. Ларнаки представники одеської делегації зустрілися з головою міста. За результатами переговорів було досягнуто домовленості щодо участі м. Одеси у фестивалі  м. Ларнаки наступного року та офіційного візиту делегації м. Ларнаки,                 приуроченого до святкування Дня міста Одеси 02 вересня 2019 року;
- 28-30 червня 2019 року – Регенсбург (Німеччина). 
Під час святкування Бюргерфесту (день міста) відбулася презентація культурного і туристичного потенціалу міста Одеси з поширенням поліграфічної та сувенірної продукції;
- 02-06 липня 2019 року проект «Одеса їде в гості» відбувся                              у м. Марокко (Марракеш) з метою налагодження партнерських відносин                         у сфері культури і туризму, промоції міста на міжнародному туристичному ринку, залучення додаткового потоку туристів. Під час проекту пройшов                  50-й Національний фестиваль фольклорних мистецтв, у якому взяв участь Одеський творчий колектив ансамблю української пісні «Слов’яни» та виконав українські народні пісні; 
 	- 07-09 вересня 2019 року – м. Баку (Азербайджан). 
Під час проекту відбулася презентація культурного і туристичного потенціалу міста Одеси, поширювалась поліграфічна та сувенірна продукція. У рамках проекту одеська команда взяла участь в XVII чемпіонаті світу зі спортивної версії гри «Що? Де? Коли?» та гідно представила місто серед                     74 команд з 27 країн світу;
	- 25-26 вересня 2019 року – м. Рош-ха-Аїн (Ізраїль). 
	Реалізація проекту відбулась під час Фестивалю «Music and Beer Fest», в рамках якого відбувся виступ співачки з Одеси Анастасії Воєділо;
	- 25-28 вересня 2019 року – м. Брюссель (Королівство Бельгія).
	26 вересня у Брюсселі відбувся Європейський фестивальний Салон                          (EFFE Awards Salon), на якому в центрі мистецтв BOZAR зібралося                             200 фестивалів, митців, мерів та представників міст, Європарламенту і Єврокомісії, щоб вшанувати фестивалі та роль, яку вони відіграють. Європейський фестивальний салон і церемонія вручення нагород EFFE – це найвищий момент проекту EFFE («Європа підтримує фестивалі, фестивалі підтримують Європу»), щоб донести до органів влади, європейських ЗМІ та всіх зацікавлених сторін роль мистецьких фестивалів у суспільному житті сучасної Європи та світу.
	Одеса була представлена фестивалями «Сузір’я» (Constellationfest) та «Одеса Джаз Фест» (Odessa JazzFest), які отримали європейську відзнаку фестивальної якості – EFFE Label 2019-2020. Ця нагорода кращих подій Європи об’єднує фестивалі, глибоко віддані мистецтву, своїм громадам/ суспільствам і європейським цінностям. 
	У ході переговорів з  Президентом EFA Катрін Девентер Одеса була представлена як значима культурна платформа фестивального руху в Україні і запропонована в якості локації для проведення подій Європейської фестивальної асоціації;
		- 12 листопада 2019 року у м. Гданську (Польща), у відділенні провінції та міської бібліотеки, відбулася зустріч «Одеса – приморська перлина України», організована в рамках Четвертого українського тижня у Гданську. У зустрічі взяли участь близько 100 гостей, серед яких туроператори, журналісти, студенти. Під час зустрічі амбасадор Одеси Марія Каленська презентувала наше місто та поділилася своїми знаннями та любов’ю до Одеси в контексті її історичних, архітектурних, культурних та гастрономічних цінностей. Наприкінці зустрічі відбулася польська прем’єра документально-історичного фільму «Поляки в Одесі. Історія діаспори» режисера Павла Майстренка;
- 22-24 листопада 2019 року в м. Регенсбурзі (Німеччина) відбувся проект «Одеса їде в гості», у рамках якого відбулася презентація культурного та туристичного потенціалу м. Одеси. У Будинку музики міста Регенсбурга пройшов концерт лауреатів Муніципальної музичної премії міста Регенсбурга 2019, в якому взяла участь і зіграла на скрипці Олександра Чекаленко, представник міста Одеси;
      	- 26-30 листопада 2019 року проект «Одеса їде в гості» відбувся                            у м. Марселі (Франція).
У рамках проекту 27 листопада в м. Марселі було встановлено туристичний знак Одеси «Якір-серце». Ця подія не тільки зміцнила відносини між містами, а й позитивно вплинула на міжнародний імідж нашого міста.
Скульптура встановлена на березі Середземного моря, на території пляжу Прадо – в улюбленому і найвідвідуванішому місці, де постійно проводяться масові культурні та спортивні заходи.
У рамках масштабних заходів проекту «Одеса їде в гості» було виготовлено сувенірну продукцію з нанесенням фірмового логотипу «Якір-серце» – брелоки, значки, запонки у вигляді Воронцовського маяка, зонти, канцелярські вироби (ручки, блокноти, ділові щоденники і оригінальні набори скріпок у вигляді бичків у консервній бляшанці). В якості подарунків партнерам за кордоном сувеніри сприяли візуалізації оригінального образу Одеси, характеризуючи її особливу атмосферу.
Крім того, Одеса приймала міжнародні делегації, демонструючи свою гостинність, європейськість і культурний потенціал у рамках заходу                        «Дні Європи». Гості і мешканці міста змогли мандрувати країнами Європи завдяки яскравим і реалістичним фотозонам, розташованим вздовж Приморського бульвару. Поряд з фотомакетами відомих пам’яток Одеси, таких  як Дім Сонця та Пам’ятний знак міст-побратимів та міст-партнерів              м. Одеси були представлені фотостенди європейських міст та країн – Берліну, Парижу, Лондона, Польщі, Молдови, Вірменії, Італії, Литви тощо. Такі фотозони підвищують зацікавленість відвідувачів до заходу і дають змогу промотувати Одесу за допомогою розповсюдження візуального контенту, зокрема у соцмережах.
3.4. Організація та проведення конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», workshops, що сприятимуть розвитку туризму в м. Одесі.
Протягом звітного періоду була проведена низка заходів, а саме:
- 09 січня 2019 року за ініціативою департаменту культури та туризму Одеської міської ради проведено зустріч для членів робочої групи з питань розвитку туризму, зокрема готельєрів, з метою обговорення змін у частині туристичного збору. Зустріч відбулась за участю представників Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, депутатів Одеської міської ради, профільних виконавчих органів Одеської міської   ради – департаменту економічного розвитку, департаменту фінансів, юридичного департаменту, та туристичних асоціацій міста Одеси, які є членами робочої групи з питань розвитку туризму.
За підсумками зазначеної зустрічі 30 січня 2019 року Одеською міською радою було прийнято рішення № 4192-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 31 січня 2011 року № 278-VI «Про встановлення туристичного збору», яким встановлено єдину ставку туристичного збору                  у розмірі 0,5 % для внутрішнього туризму та для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати;
- 31 січня 2019 року в департаменті культури та туризму Одеської міської ради відбулось засідання з активом робочої групи з питань розвитку туризму, під час якого розглядались важливі питання щодо плану спільної роботи на 2019 рік з представниками туристичних асоціацій та туристичного бізнесу м. Одеси, зокрема щодо участі у міжнародних туристичних виставках та проведення 4-о міжнародного туристичного тижня в м. Одесі. Крім того, обговорювались питання щодо встановлення нових ставок туристичного збору в м. Одесі та підвищення тарифів на бронювання залізничних квитків;
- 21 лютого 2019 року у рамках святкування Всесвітнього дня екскурсовода відбулася зустріч з представниками екскурсійної діяльності                    м. Одеси. Під час зустрічі обговорювалися питання стосовно шляхів покращення екскурсійного обслуговування туристів у м. Одесі. Також було висвітлене питання створення Асоціації екскурсоводів і перекладачів, ініційоване департаментом культури та туризму Одеської міської ради, та              відзначені кращі екскурсоводи м. Одеси;
- 08 березня 2019 року в рамках міжнародної туристичної виставки «ITB Berlin» відбувся workshop та презентація України «Visit Ukraine», зокрема м. Одеси. Під час презентації був представлений відеоролик                        «Одеса – місто, де на Вас завжди чекають». Також відбувся розіграш подарунків (сувенірна продукція з логотипом Одеси та солодощі);
- 09-14 квітня 2019 року в м. Одесі пройшла подія національного масштабу – 4-й Міжнародний туристичний тиждень. Міжнародний туристичний тиждень є місцем зустрічі українських та зарубіжних фахівців туристичної індустрії, представників влади та ЗМІ. Цей захід направлений на створення міжрегіональних та міжнародних зв'язків у сфері туризму, розвиток туристичної інфраструктури та збільшення туристичного потоку до України;
- 11 квітня 2019 року в рамках Міжнародного туристичного тижня відбулась конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії».                У зазначеній конференції взяли участь професіонали в галузі туризму, представники органів влади та іноземні експерти, зокрема представники таких міжнародних організацій, як: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Маркетинг європейських міст (European Cities Marketing - ECM), програма Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC), Міжнародна рада музеїв (ICOM);
- 12 квітня 2019 року в рамках Міжнародного туристичного тижня було проведено секцію «Кращі практики туристичних міст України» за участю представників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Одеса була обрана в якості майданчика для розробки дорожньої туристичної карти України. Під час роботи секції представники регіонів та міст України представили свої туристичні можливості; 
- 03 червня 2019 року відбулась зустріч посадових осіб департаменту культури та туризму Одеської міської ради та представників закладів освіти м. Одеси вищого рівня стосовно залучення студентів до проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам волонтерами Інфо-груп; 
- 15 червня 2019 року у готелі «Bristol» відбулась зустріч представників Одеської міської ради з делегацією з КНР, до складу якої входили представники органів влади м. Паньчжоу.
Під час зустрічі з вищезазначеною делегацією було презентовано стратегію соціально-економічного розвитку міста «Одеса 5T» та відеоролик про його туристичний потенціал, обговорено перспективи можливого співробітництва між Одесою та Китаєм у сфері економіки, освіти, культури та туризму. Представників делегації було запрошено на Міжнародний інвестиційний бізнес-форум «Одеса 5Т», який відбувався у нашому місті                 у жовтні 2019 року;
- 16-17 липня 2019 року відбулась робоча зустріч з розробки інтеркультурної стратегії м. Одеси за участю координатора національної мережі інтеркультурних міст України, експерта Ради Європи, представників виконавчих органів та депутатського корпусу Одеської міської ради, громадських організації, ЗМІ тощо;
- 18-19 липня 2019 року в м. Одесі відбулась робоча зустріч координаторів національної мережі інтеркультурних міст України на чолі                   з експертом Ради Європи, координатором мережі ІСС-UA;
- 03 вересня 2019 року в кінотеатрі «Родина» проведена урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу ігрових короткометражних фільмів «Одного разу в Одесі». Протягом п'яти місяців експертне журі конкурсу, до складу якого увійшли фахівці кінематографії та діячі культури, розглядало та оцінювало роботи учасників. Серед них були професіонали цієї сфери й ті, хто робить перші кроки в кіновиробництві, для кого кіно стало хобі;
- 25 вересня 2019 року проведено воркшоп на тему «Одеса – місто цілорічного відвідування» за участю представників туристичної індустрії Литовської республіки. Мета заходу – презентація Одеси як привабливої дестинації, налагодження співробітництва, залучення додаткового потоку литовських туристів до Одеси;
- 25-26 вересня 2019 року в м. Одесі відбулась зустріч координаторів Глобальної мережі інтеркультурних міст (ІСС). До Одеси з'їхалися                                 30 представників з 20 країн світу – Швеції, Люксембургу, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії, Фарерських островів (Данії), Кіпру, Польщі, Австралії, Канади, Франції, Греції, Ісландії, Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Іспанії, Марокко, Італії, Бельгії та України. Координаційні зустрічі Глобальної Мережі ІСС проводяться раз на рік з метою підбиття підсумків, встановлення нових викликів та підготовки наступної програми роботи, яка сприятиме подальшому розвитку мережі та інтеграції інтеркультурної моделі. Слід зазначити, що такі зустрічі проводяться у різних містах – учасниках мережі, за спільною згодою. Одеса – одне з десяти інтеркультурних міст світу (всього на сьогодні у мережі їх 136) і перше місто в Україні, яке приймало важливу подію;
- 26 вересня 2019 року відбулося засідання «круглого столу» на тему «Одеса – місто цілорічного відвідування» за участю гідів м. Одеси та інших міст України;
- 02 жовтня 2019 року заступником директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради в Одеському національному економічному університеті була проведена лекція про туристичний потенціал Одеси для студентів факультету міжнародної економіки. Студентів ознайомили з роботою департаменту у сфері туризму та основними напрямами і перспективами розвитку туризму в м. Одесі. Студенти Одеського національного економічному університету брали активну участь в проекті «Інфо-груп», інформуючи туристів про визначні пам'ятки Одеси, послуги, проводили соціальне опитування; 
- 08 жовтня 2019 року в Міжнародному гуманітарному університеті була проведена відкрита лекція про розвиток туризму в Одесі для студентів  1-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в Інституті права, економіки та міжнародних відносин. Заступник директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради розповіла про структуру установ з розвитку туризму, роботу Одеської міської ради з розвитку туризму в місті, напрями туризму та можливості для студентів проявити себе в цій сфері. Крім того, студентам була презентована друкована та сувенірна продукція про туристичний потенціал м. Одеси. Студенти дізналися про проекти Одеської міської ради, в яких можуть взяти участь і підвищити свою кваліфікацію;
- 22-23 жовтня 2019 року в готелі «Bristol» проведено конференцію «Eventeria» за участю представників компаній – організаторів заходів, які протягом двох днів ділилися досвідом та презентували свої найкращі проекти. Для учасників заходу проведено екскурсії «За лаштунками оперного театру», готелем «Bristol» та до Одеської обласної філармонії.
	- 21 листопада 2019 року в торговому центрі «Сади Перемоги» відбулася зустріч з туроператорами Словаччини. У зустрічі взяли участь представники Міністерства туризму і реконструкції Словаччини, Посольства Словаччини в Україні, словацьких лікувальних курортів і туроператори Одеси, Миколаєва та Херсона. Налагодженню співпраці між Одесою та Словаччиною сприятиме також відкриття авіарейсу «Одеса-Братислава» (двічі на тиждень). Відеопрезентацію розвитку туристичних напрямків                         в Одесі представила директор КП «ТІЦ м. Одеси». У процесі спілкування досягнуто домовленості про спільну роботу туроператорів і об'єктів розміщення;
	- 21-22 листопада 2019 року в приміщенні адміністративної будівлі Одеської міської ради проведено засідання робочої групи з розробки інтеркультурної стратегії м. Одеси за участю координатора національної мережі інтеркультурних міст України, експерта Ради Європи, представників виконавчих органів та депутатського корпусу Одеської міської ради, громадських організації, ЗМІ тощо;
- 05 грудня 2019 року проведено день відкритих дверей у департаменті культури та туризму Одеської міської ради. Участь взяли студенти Міжнародного гуманітарного університету, Одеського національного економічного університету. Студентів ознайомили з роботою департаменту у сфері туризму, презентували проекти, що реалізуються в рамках Програми розвитку туризму в м. Одесі  на 2016-2020 роки.
3.5. Участь м. Одеси у виставкових заходах на території України та за кордоном.
	З метою популяризації м. Одеси на зовнішньому та внутрішньому туристичних ринках, розширення співробітництва з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошуку нових ділових контактів за звітний період наше місто було представлено на 12 міжнародних туристичних виставках, а саме: 	
	- 12-13 лютого 2019 року – на Міжнародній туристичній виставці International Mediterranean Tourism Market IMTM 2019 (м. Тель-Авів, Ізраїль).
Ювілейна 25-та міжнародна туристична виставка International Mediterranean Tourism Market IMTM 2019 пройшла за підтримки Міністерства туризму Ізраїлю та є найбільшою в цій сфері у Східному Середземномор'ї. Захід націлений на просування в’їздного, виїздного та внутрішнього туризму. 
Увагу чисельних відвідувачів привернув загальний стенд України, на якому була представлена і Одеса. Основними питаннями, які зацікавили ізраїльський ринок, є медичні послуги санаторно-курортних закладів Одеси та Одеської області. Нині Україна – один з найпопулярніших туристичних напрямів для Ізраїлю щодо етнічного та релігійного туризму.
На стенді Одеси під час роботи виставки поширювалася друкована продукція англійською мовою (брошура «Що обов'язково потрібно зробити   в Одесі», календар подій м. Одеси на 2019 рік, листівки з видами Одеси),                    а також сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу; 
	- 05-10 березня 2019 року – на Міжнародній туристичній виставці                            «ITB Berlin – 2019» (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина).
У якості провідної туристичної виставки ITB Berlin є основною бізнес-платформою, де зустрічаються надавачі туристичних послуг глобального масштабу.
Вказана виставка – одна з найбільш значущих у світі, яка відображає всі основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Вона представляє повний спектр туристичних послуг і напрямів: 5 континентів, 187 країн, 160 тис.кв.м виставкової площі та понад 10 тисяч експонентів.
Основна мета участі у «ITB Berlin 2019» – популяризація Одеси як привабливої дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співробітництва з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.
Уже кілька років поспіль Одеса бере участь в «ITB Berlin». У 2019 році місто було представлено на українському стенді спільно з такими містами, як Київ, Дніпро, Львів, Харків та Чернівці. Одеський стенд відвідували журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу.
У рамках проведення міжнародної туристичної виставки                            «ITB Berlin 2019» 07 березня 2019 року в представництві федеральної землі Баден-Вюртембергу в м. Берліні відбувся так званий «Дунайський салон», який став традиційним майданчиком для презентацій країн Дунайського регіону та обговорення можливостей розвитку туристичної галузі в рамках Дунайської стратегії ЄС. У рамках заходу гості Дунайського салону отримали можливість ознайомитися з туристичними пропозиціями та національними стравами кожної з країн-учасниць. 
Під час заходу представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради презентували м. Одесу, поширювали поліграфічні матеріали і сувеніри, пригощали солодощами, представили відеоролики про наше місто.
07 березня 2019 року представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради відвідали муніципалітет м. Берліна та зустрілися з представником відділу міжнародних зв’язків. Під час зустрічі були проведені переговори щодо співпраці між Одесою та Берліном, зокрема німецькою стороною було запропоновано розглянути можливість розвитку тристороннього співробітництва між Берліном, Одесою та Варшавою.
У рамках «ITB Berlin» 08 березня відбулася презентація України «Visit Ukraine», зокрема м. Одеси. Під час презентації був представлений відеоролик «Одеса – місто, де на Вас завжди чекають». Також відбувся розіграш подарунків (сувенірна продукція з логотипом Одеси та солодощі).
Під час участі у виставці проведено низку переговорів з представниками туристичних компаній, блогерами, журналістами та спеціалістами у сферах PR та маркетингу. 
З метою популяризації м. Одеси на європейському ринку як привабливої дестинації надано інтерв’ю телеканалу BBC, трьом німецьким та польському телеканалам.   
  За результатами переговорів досягнута низка домовленостей, зокрема щодо:
	- розміщення інформації про Одесу у французькому  виданні «Le Petit Futé»;
	- обміну промопродукцією між містами Мінськом та Одесою;
	- організації та проведення престурів до Одеси для німецьких та швейцарських ЗМІ; 
	- організації презентаційного туру до Одеси для європейських блогерів з метою презентації гастрономічного потенціалу міста;
	- активізації співробітництва з Європейським інтерклубом «Будинок Дерібаса»;
	- активізації співробітництва з компаніями з Ізраїлю відносно розвитку медичного туризму, зокрема проведення конференції з медичного туризму;
	- 22-24 березня 2019 року у місті Лодзі (Республіка Польща) відбулася туристична виставка «NA STYKU KULTUR» («На перехресті культур»).
Цей захід став продовженням розпочатого 21 березня у Варшаві українсько-польського діалогу в межах засідання робочої групи з питань розвитку туризму, під час якого сторони обговорили актуальні питання та визначили перспективні напрями співробітництва.
За підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України наша країна, зокрема м. Одеса, була представлена на вищевказаному заході на Національному стенді України. 
Україні було відведено особливе місце, оскільки її представникам дісталася можливість бути почесними гостями заходу. 
На національному об'єднаному стенді було представлено 11 регіонів та міст України, серед яких гідно була представлена й Одеса. Представники українських міст та областей протягом трьох днів розповідали, запрошували, рекламували та відкривали для потенційних туристів нашу країну.
Виставка у Лодзі є одним з найвідвідуваніших виставкових заходів у сфері туризму в Польщі. Основною її ідеєю є поєднання культур та демонстрація їх спорідненості. Український стенд надав відвідувачам виставки унікальну можливість ознайомитись з різноманітними туристичними дестинаціями й культурними особливостями регіонів України, насолодитися виступами українських народних вокально-інструментальних колективів, а також побачити і доторкнутись до виробів народної творчості регіонів країни. 
Місто Лодзь є містом-побратимом Одеси з 1993 року. Участь м. Одеси в зазначеній виставці не тільки відкриває нові туристичні можливості, а й сприяє залученню додаткового потоку іноземних туристів до нашого міста.
Національний стенд України відвідав член правління Лодзинського краю та Почесний консул України в Лодзі разом із представниками Посольства України в Варшаві.
Також вдалося промотувати місто Одесу шляхом надання інтерв’ю двом провідним радіостанціям Польщі: «Eska Wroclaw» та «Radio Lodz».
Під час участі у виставці «NA STYKU KULTUR» («На перехресті культур») було проведено переговори з представниками Польської туристичної палати. Структура організації базується на місцевих представництвах, розташованих в основних туристичних містах, таких як: Білосток, Бидгощ, Катовіце, Лодзь, Ольштин, Познань, Гданськ, Варшава, Краків, Щецин і Вроцлав. Палата має 500 членів, що мають близько                        1 000 офісів і представляють близько 70 % капіталу в польському туризмі. 
За результатами переговорів була досягнута домовленість про проведення фамтуру для провідних туроператорів Республіки Польща                             у листопаді 2019 року.
Також під час виставки було презентовано місто Одесу зі сцени для усіх відвідувачів. Було розіграно путівники Україною польською мовою та поліграфічну продукцію з інформацією про місто Одесу. 
Протягом роботи виставки поширювалася поліграфічна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси та сувенірна продукція                        з логотипом Одеси;
	- 27-29 березня 2019 року – на 25-й Міжнародній ювілейній туристичній виставці UITT 2019 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна).
UITT – це традиційне щорічне місце зустрічі туристичних операторів, представників авіакомпаній, турагентств, національних і регіональних туристичних комітетів, страхових компаній, готельних і курортних комплексів. 
Виставка розкриває весь спектр туристичних послуг, починаючи з організації туристичних поїздок до різних країн світу і закінчуючи послугами авіаперевезень, продажем залізничних квитків, розміщенням та бронюванням готелів, організацією конференцій, семінарів, наданням страхових послуг.
Головна туристична виставка України запропонувала ринку кращі туристичні маршрути 23 країн і оптимальні стратегії розвитку туристичного бізнесу.
	Виставку відвідали 18 533 фахівці туристичної сфери, серед яких представники найбільших мереж турагентств, готелів, санаторіїв, курортів, авіаліній та аеропортів, міжнародних та національних туристичних організацій, дипломати, високопоставлені державні службовці, агенти суміжних індустрій, а також зацікавлені громадяни України та інших держав. Провідна 361 туристична компанія представили відвідувачам виставки найактуальніші напрямки для подорожей на будь-який смак, різних цілей та можливостей. На виставці була представлена рекордна кількість національних учасників, серед яких 39 міст і регіонів нашої країни, які змогли презентувати міжнародній туристичній спільноті власні туристичні маршрути і зони відпочинку.
	Одеса вже кілька років є активним учасником виставки. Стенд нашого міста ознайомив усіх охочих з актуальною інформацією про туристичний потенціал м. Одеси.
	Представники КП «ТІЦ м. Одеси», Асоціації «Туризм Одеси» спільно із представниками туристичного бізнесу нашого міста яскраво презентували Одесу на базі пересувного туристичного автобуса, забрендованого туристичним логотипом міста Одеси. 
У рамках заходу була розповсюджена поліграфія про туристичний потенціал Одеси та проведені переговори з учасниками та гостями виставки;
	- 06-07 квітня 2019 року – на туристичній виставці «Free Time Festiwal»    (м. Гданськ, Польща).
Щорічно виставка «Free Time Festiwal» збирає більш ніж                                     22 000 відвідувачів. Це масштабна подія у форматі дводенного вихідного фестивалю, головною темою якого є презентація та просування різноманітних ідей і пропозицій дозвілля, від традиційних прогулянок до комплексних туристичних, культурних чи відпочинкових путівників.
Головна мета участі Одеси в туристичній виставці – це можливість збільшення впізнаваності міста на міжнародній туристичній платформі і промоція міста як привабливої дестинації цілорічного відвідування.
	Представники Асоціації «Туризм Одеси» спільно із представниками туристичного бізнесу нашого міста яскраво презентували Одесу. На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською мовою (кулінарний довідник «Смак Одеси», брошура «Що обов'язково потрібно зробити в Одесі», календар подій м. Одеси на 2019 рік, листівки з видами Одеси), а також сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу. Одеський стенд відвідували журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти                в сферах PR та маркетингу;	
	- 15-17 травня 2019 року – на Міжнародній туристичній виставці                     «ITB Сhina 2019»  (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка). 
 Разом з Києвом, Львовом та Львівським регіоном наше місто було представлено на консолідованому стенді України. 
ITB China – одне з найважливіших подій в туристичному бізнесі, на яку збираються експоненти більше ніж 80 країн світу у провідному промисловому китайському місті з населенням близько 24 млн мешканців. Цього року на цій туристичній біржі зібралися більше ніж 850 покупців туристичного продукту і професіоналів галузі з усього світу.
Основна мета участі у виставці – популяризація Одеси як привабливої дестинації й міста цілорічного відвідування, розширення співробітництва з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.
15 травня 2019 року стенд України, зокрема нашого міста, відвідав Генеральний консул України в м. Шанхая (КНР). Він відмітив важливість заходу для налагодження та укріплення україно-китайських партнерських відносин. Під час зустрічі обговорено ряд важливих питань щодо подальшого розвитку україно-китайських відносин у туристичній галузі, зокрема щодо проведення престурів для китайських ЗМІ та блогерів та щодо спільної підготовки контенту про Україну, зокрема про Одесу, для розміщення                         в профільних групах соціальних мереж у Китаї.
Протягом роботи виставки проведено переговори з туроператорами, представниками ЗМІ та Інтернет-ресурсів Китаю щодо прийому груп туристів в Одесі. Крім того, в ході роботи виставки відбулися зустрічі з представниками національних туристичних бордів Італії, Ізраїлю та Азербайджану щодо проведення прес- та фамтурів для туроператорів та журналістів, блогерів вищезазначених країн. Також  проведено переговори                    з туристичним офісом Берліну (Німеччина) щодо проведення аналогічних заходів.
З метою встановлення та розвитку ділових зв’язків з представниками скандинавського та азіатського ринків проведені зустрічі з організаторами таких міжнародних туристичних виставок, як: «Matka 2020» (найбільша виставка у Північній Європі) та «ITB Asia» (грандіозна азіатська                                   B2B туристична платформа) для встановлення попередніх домовленостей щодо участі Одеси в зазначених заходах.
На стенді Одеси протягом роботи виставки поширювалася друкована продукція англійською та китайською мовами, гостинці з м. Одеси, сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу;
		- 11-13 вересня 2019 року в місті Гамбург (Німеччина) пройшла всесвітньо відома виставка круїзної індустрії «Seatrade Europe: Cruise & River Cruise Convention».
	Основна мета участі м. Одеси у виставці – залучення круїзних суден до Одеського морського порту, привернення уваги міжнародного суспільства круїзної індустрії до існуючих вигідних та безпечних умов українських портів для прийому, обслуговування флоту та іноземних пасажирів, а також поширення інформації щодо готовності інфраструктури до прийому круїзного флоту закордонного плавання. 
	Місто Одеса разом з Одеським портом були представлені на стенді MedCruise Association. Пройшли переговори з представниками круїзних компаній: Silversea, Royal Carribean, Noble Caledonia, Aegean Odyssey, Celestyal Cruises тощо про відновлення суднозаходів у Чорне море і до Одеси зокрема. Усі представники відзначили підвищений інтерес до Чорноморського регіону. Деякі компанії вже планують свої маршрути                      на 2020-2022 роки в басейні Чорного моря;  
		- 19 вересня 2019 року представники комунального підприємства «Туристичний інформаційний  центр м. Одеси» взяли участь у                             XVIII Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр –Закарпаття 2019» (м. Ужгород, Україна), на якому була презентоване                          і м. Одеса.
	XVІІІ Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття 2019» – це бізнес-майданчик, на якому обговорюються найважливіші питання розвитку туристичної галузі, а також надається можливість представляти та просувати асортимент усіх видів туристичних послуг. Цього року акцент заходу – ділова співпраця туроб’єктів.
	Участь у насиченій програмі заходу дозволяє встановити нові та підтримати існуючі ділові контакти, отримати інформацію про нові тенденції розвитку у сфері туризму. 
	Цього року у виставці взяли участь понад 70 учасників: 14 іноземних делегацій зі Словаччини, Угорщини та Чехії та гості з Румунії,                                   11 представників різних областей України, представники усіх районів Закарпатської області, понад 30 представників туристичної сфери (туроператори, власники закладів розміщення та харчування, господарі сільських садиб, суб’єкти господарювання, що надають послуги з організації активного відпочинку), виробники гастрономічної (сир, вино, мед тощо) та сувенірної продукції. 
	Протягом роботи виставкового заходу активно проводилась презентація Одеси, поширювалась друкована продукція, проводились переговори з представниками туристичних компаній з прийому груп туристів в Одесі;
- 01-04 жовтня 2019 року в м. Парижі (Французька республіка) відбулася міжнародна туристична виставка  «IFTM Top Resa». 
          IFTM Top Resa – професійне місце зустрічі фахівців сфери туризму і подорожей з усіх країн світу. Вона проводиться з 1978 року і вважається однією з найбільш великих у світі та охоплює всі сучасні напрями туристичної індустрії. Експозиція розбита на такі розділи, як бізнес-подорожі, екологічні, спортивні та просвітницькі подорожі, екзотика, круїз, готельний і ресторанний сервіс, оздоровлення.
         	Цього року Одеса вперше була представлена на вищезазначеному заході. Останні кілька років збільшився потік туристів до Одеси з Франції, Бельгії та Швейцарії, що сприяло активній співпраці з цими країнами. Інформацію про Одесу опублікували у французькому  виданні «Le Petit Futé». Цієї осені найвідомішим лоукостером WizzAir на електронних квитках і при роздруківці посадкового талона була розміщена реклама Одеси на французькому напрямку.
         Проведено переговори про можливості системних рекламних акцій, розміщення інформації про Одесу в нових аеропортах м. Парижу та великих міст Бельгії, а також в Паризькому метро спільно з французьким представництвом МАУ.
         	На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською та французькою мовами (брошура «Що обов'язково потрібно зробити в Одесі», ліфлет про Одесу французькою мовою, листівки з видами нашого міста тощо), сувенірна продукція, забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу.
         	Спеціально до виставки було створено відеоролик французькою мовою про визначні місця Одеси, пов’язані з французькими діячами, які зробили значний внесок у її розвиток;
		- 02-04 жовтня 2019 року у місті Києві пройшов 26-й Міжнародний туристичний салон «Україна» – UITM 2019.
 	UITM – найбільша в Україні щорічна подія у сфері туризму сезону «осінь-зима», під час якого професіонали турбізнесу мають можливість ознайомитися із широким асортиментом пропозицій, представлених на ринку. 
	Виставка – це унікальний майданчик, на якій зібрані найбільші туроператори і турагентства, проводяться семінари та конференції, презентації нових напрямів і бонусних програм, плануються бізнес-зустрічі              з цільовою аудиторією.
  		UITM – це також унікальне місце для знайомства світової спільноти                   з багатою історико-культурною спадщиною України. 
		Основна мета участі – популяризація Одеси як привабливої дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співпраці з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.
  На стенді Одеси працювали представники КП «ТІЦ м. Одеси».  Протягом роботи виставкового заходу на стенді Одеси активно презентувалося наше місто, поширювалася друкована продукція, здійснювалися переговори з представниками туристичних компаній                           з прийому груп туристів у м. Одесі;
		- 16-18 жовтня 2019 року в місті Сінгапурі пройшла Міжнародна виставка подорожей «ITB Asia».
 	Головна мета участі у виставці – популяризація Одеси як міста цілорічного відвідування, де розвинені всі види туризму, привернення уваги туристів з Азії, розширення співпраці з іншими країнами та містами.
 На виставці представники готельно-ресторанного бізнесу з усього світу продемонстрували головні переваги своїх готелів; IT-компанії представили новітні досягнення у сфері телекомунікаційних технологій для індустрії подорожей, а туристичні компанії – нові напрямки.
	ITB Asia є однією з найбільших подій в Азії, налічує понад                              940 експонентів з 113 країн, понад 11 000 учасників, об'єднує три найважливіші туристичні сектори: MICE, бізнес-сектор і відпочинок;
- 21-23 листопада 2019 року в м. Варшаві (Польща) відбулася Міжнародна туристична виставка «TT Warsaw 2019». 
	Виставка «TT Warsaw» – це один з найбільших у Центрально-Східній Європі захід туристичної галузі та єдина унікальна платформа для налагодження ділових зв’язків між Польщею та туристичною галуззю інших країн.
Одеса втретє була представлена на міжнародній виставці «TT Warsaw». 
На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською та українською мовами (кулінарний довідник «Смак Одеси», брошура «Що обов'язково потрібно зробити в Одесі»), а також сувенірна продукція, забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу.
Під час проведення виставкового заходу всі гості та учасники мали змогу розширити межі співпраці в туристичній сфері, отримати інформацію щодо пропозицій сучасного туристичного ринку, зустрітись із фахівцями та провідними туристичними організаціями, здійснити обмін інформацією. Виставка дала можливість розкрити весь спектр туристичного розмаїття, починаючи з організації туристичних подорожей різними країнами світу, і закінчуючи послугами, організацією семінарів, службових подорожей, групових виїздів, наданням страхових послуг тощо.
Одеський стенд відвідували журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу.
Для промоції Одеси на українських і міжнародних виставках була виготовлена рекламна продукція, забрендована туристичним логотипом – сумки, кепки, майки, набори туриста (багаторазові складні виделки та ложки), канцелярія, зокрема набір скріпок, яка роздавалася під час виставкових заходів як сувеніри, які привертають увагу потенційних туристів, добре запам'ятовуються і залишають тільки приємні враження про місто.
3.7. Проведення міжнародного туристичного тижня в м. Одесі.
З 09 по 14 квітня  2019 року в  м. Одесі пройшов 4-й Міжнародний туристичний тиждень, в якому взяли участь представники органів влади України, туристичної галузі, національні представництва іноземних держав, міжнародні експерти тощо.
	Захід направлено на створення міжрегіональних та міжнародних зв'язків у сфері туризму, розвиток туристичної інфраструктури та збільшення туристичного потоку в Україну.
У рамках Міжнародного туристичного тижня проведено ряд заходів:
- 09-10 квітня – фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса»;
- 10 квітня – секція «Роль музеїв у формуванні концепції культурологічного туризму» в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О.В. Блещунова за участю члена Міжнародної ради музеїв                         м. Амстердама Бьорна Стенверса та голови Національного Комітету Міжнародної ради музеїв в Молдові (ICOM) Валерії Суручану; 
- 11 квітня – конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії», в якій взяли участь провідні світові експерти з розвитку туризму;
- 12 квітня – секція «Кращі практики туристичних міст та регіонів України»; 
- 12-14 квітня – фестиваль паркової культури в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка; 
- 12-14 квітня – Odessa Fashion Day, конкурс молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє»; 
- 13 квітня – книжковий фестиваль «Букфест»;
- 13 квітня – Музично-пізнавальний нарис «Монюшкo – 200 років актуальності» в Одеській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені професора П.С. Столярського;
- 14 квітня – екскурсійна прогулянка французьким туристичним маршрутом. 
10 квітня 2019 року в рамках Міжнародного туристичного тижня                        в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О.В. Блещунова відбувалося засідання «круглого столу» на тему «Роль музеїв у формуванні концепції культурологічного туризму». Директор музею доповіла про культурний туризм, зазначивши, що музеї сприяють його розвитку, і важливо діяти спільно. Було обговорено можливість створення Ради Одеських музеїв та вебпорталу. Член Міжнародної ради музеїв м. Амстердама (Нідерланди) Бьорн Стенверс поділився досвідом, як голландські музеї об'єдналися і просувають спільні проекти. Експерт розповів про просування брендів і трендів та висловив зацікавленість у співпраці з одеськими музеями. 
Знаковою подією 4-го Міжнародного туристичного тижня стала конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії».
Конференція розпочалась з вітальних слів Одеського міського голови, заступника Одеського міського голови, віцепрезидента з питань індустрії зустрічей міжнародного об’єднання  «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing), представника організації «Eurac Research»                            (м. Больцано, Італія), голови туристичного комітету Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD) (м. Париж, Франція), експерта Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC), координатора національної мережі інтеркультурних міст України (ICC-UA) (м. Страсбург, Франція).
Вперше конференція зібрала виключно іноземних спікерів. Своїм досвідом та кращими практиками з розвитку туризму на міжнародному ринку та міжкультурної взаємодії, а також співпраці з міжнародними партнерами ділились запрошені міжнародні експерти, а саме:
- П'єр Паоло Маріотті, віцепрезидент з питань індустрії зустрічей міжнародного об’єднання «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing), представник організації «Eurac Research» (м. Больцано, Італія) – Взаємодія міст – взаємодія громад;
- Армандо Перес, голова туристичного комітету Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD) (м. Париж, Франція);
- Ксенія Хованова-Рубікондо, експерт Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC), координатор національної мережі інтеркультурних міст України (ICC-UA) (м. Страсбург, Франція);
- Бьорн Стенверс, член Міжнародної ради музеїв (ICOM)                                 (м. Амстердам, Нідерланди); 
- Денис Торхов, координатор проектів групи з фінансування та розвитку малого та середнього бізнесу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР);
- Спірос Пенгас, заступник міського голови з розвитку туризму і міжнародних відносин  м. Салоніки (Греція);
- Халід Аль-Фатауі, генеральний секретар муніципалітету міста Марракеша (Марокко);
- Роберт Зідель, директор департаменту маркетингу муніципалітету міста Варшави (Польща); 
- П'єр Сабуро, директор департаменту туризму і спадщини Сен-Назер (Франція); 
- Жофруа Грісон, експерт у сфері кіно, кінопродюсер (м. Париж, Франція); 
- Девід Джепсон, директор Civil Euro Perspective (м. Брістоль, Великобританія);
- Олів’єро Понте ді Піно, керівник програми BookСity Milano                              (м. Мілан, Італія);
- Валерія Суручану, голова Національного Комітету Міжнародної ради музеїв в Молдові (ICOM).
Конференцію відвідало близько 300 спеціалістів у галузі туризму та культури з різних регіонів України. Для всіх учасників конференції було розроблено та надано іменні бейджи, папку у вигляді портфеля, блокнот, екоручку, програму конференції у вигляді брошури з переліком спікерів та загального плану заходів Міжнародного туристичного тижня.
12 квітня 2019 року розпочала роботу секція «Кращі практики туристичних міст та регіонів України». Роботу секції відкрила народний депутат України. Координатор проектів групи фінансування і розвитку малого та середнього бізнесу Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) оголосив про початок реалізації проекту «Дорожня карта» для розвитку туризму в Україні, де будуть відображені туристичні об'єкти України, а також запропонував ґрантову допомогу для рестораторів і готельєрів. Представники областей і міст України презентували свої напрацювання, туристичні маршрути, заходи, проекти, спрямовані на залучення як українського, так і іноземного туриста. У секції взяли участь представники обласних та міських управлінь з розвитку туризму і культури Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Івано-Франківська, Кам'янця-Подільського, Херсона, Миколаєва, Чернігова тощо. Директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради підкреслила  важливість спільної співпраці та консолідації роботи з розвитку туристичного сектору України                та запропонувала розглянути і обговорити проведення спільних прес- та фамтурів з іншими містами, що дасть можливість ще більш плідного обміну між містами і областями та створення нових туристичних проектів.
У рамках Міжнародного туристичного тижня 12 квітня 2019 року відбулась офіційна зустріч одеської делегації на чолі з Одеським міським головою з делегацією Королівства Марокко на чолі з Генеральним секретарем муніципалітету Марракеша з метою обговорення перспективних напрямів співпраці та юридичних питань, пов'язаних з підписанням Угоди про партнерські відносини між Одесою і Марракешем. 

4. Розвиток круїзного туризму.
4.1. Участь м. Одеси у виставкових заходах, конференціях, форумах, зустрічах  круїзного направлення, зокрема Seatrade Cruise Med, International Cruise Summit, Seatrade Cruise Global, Seatrade Europe - Cruise and River Cruise Convention тощо.
З метою просування Чорноморського регіону, зокрема м. Одеси, на світовому туристичному ринку та розширення зацікавленості споживачів туристичних послуг до круїзного відпочинку за звітній період наше місто було представлено на 2 міжнародних круїзних туристичних виставках, а саме:
- 09-11 квітня 2019 року в м. Майамі (США) відбулась  щорічна всесвітньо відома виставка «Seatrade Cruise Global 2019», присвячена питанням  круїзної індустрії.
Основна мета участі у виставці – залучення круїзних суден до Одеського морського порту, привернення уваги міжнародного суспільства круїзної індустрії до існуючих вигідних та безпечних умов українських портів для прийому, обслуговування флоту та іноземних пасажирів, а також поширення інформації щодо готовності інфраструктури до прийому круїзного флоту закордонного плавання.
10 квітня 2019 року в рамках виставки відбулась презентація Чорноморського регіону, зокрема м. Одеси, для представників круїзних ліній та ЗМІ. Одеса була презентована представниками туристичного бізнесу. Під час заходу представники міста Одеси поширювали поліграфічні матеріали про Одесу і сувеніри, представили відеоролики;
- 11-13 вересня 2019 року в місті Гамбурзі (Німеччина) пройшла всесвітньо відома виставка круїзної індустрії «Seatrade Europe: Cruise & River Cruise Convention». Seatrade Europe – це виставка міжнародних та річкових круїзів, яка проводиться кожні два роки на виставкових майданчиках                            у Гамбурзі. 
На виставці представлені круїзні лінії зі всього світу, регіональні та глобальні круїзні напрямки та постачальники з усіх районів океанічної та річкової круїзної галузі. Експоненти інформують про останні інновації на ринку та представляють порти та дестинації з усього світу.
	Місто Одеса разом з Одеським портом були представлені на стенді MedCruise Association. Пройшли переговори з представниками круїзних компаній: Silversea, Royal Carribean, Noble Caledonia, Aegean Odyssey, Celestyal Cruises тощо про відновлення суднозаходів у Чорне море і до Одеси зокрема. Усі представники відзначили підвищений інтерес до Чорноморського регіону. Деякі компанії вже планують свої маршрути                       на 2020-2022 роки в басейні Чорного моря.  
Крім того, 15 жовтня 2019 року в м. Одесі відбулася зустріч з фахівцями круїзного направлення – делегацією підприємців з Німеччини. Мета заходу – розвиток співробітництва з організаціями у галузі круїзного туризму, просування Чорноморського регіону, зокрема м. Одеси, на світовому туристичному ринку та розширення зацікавленості споживачів туристичних послуг до круїзного відпочинку, залучення додаткового потоку круїзних туристів до м. Одеси. У зустрічі з представниками німецьких ділових кіл також взяв участь в.о. начальника адміністрації Одеського морського торговельного порту. Гостей ознайомили зі специфікою роботи порту, номенклатурою вантажопотоків, інвестиційними проектами, які реалізуються сьогодні, і довгостроковою програмою розвитку підприємства до 2038 року.
	4.2. Проведення зустрічей з представниками круїзних операторів.
Круїзний туризм є універсальним видом туризму, який поєднує практично всі його форми, а також об’єднує різні види сервісу та організації дозвілля (у т.ч. готельне обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну діяльність).
Проте, після подій 2014 року Одеса втратила один з найперспективніших напрямків – круїзний туризм. У 2014 році було докладено багато зусиль щодо переорієнтації діяльності, оскільки структура в’їзних туристичних потоків до м. Одеси істотно змінилася. У 2014-                       2015 роках акцент, переважно ставився на внутрішній туризм. Вживалися заходи для створення сприятливої, безпечної обстановки в місті. Завдяки зусиллям і синергії міської влади, туристичного бізнесу та громадськості, останніми роками майже вдвічі збільшилася кількість як українських, так закордонних туристів в м. Одесі. Наразі відновлюється морська круїзна навігація.
З метою популяризації м. Одеси, розширення географії потенційних круїзних туристів впродовж звітного періоду проводилась робота зі збору та обробки інформації, розробки дизайну макета та перекладу англійською мовою брошури «Одеса – морські ворота України». Крім того, були виготовлені запонки у вигляді Воронцовського палацу, кульові ручки, папки, які були презентовані під час виставкових заходів круїзного направлення та відповідних зустрічей з представниками круїзних операторів. 

5. Розвиток кіноіндустрії м. Одеси.
5.1. Залучення кіноекспертів та фахівців сфери кіно для розвитку кіноіндустрії в м. Одесі.
З метою розвитку кінематографа, створення максимально сприятливих умов для роботи вітчизняних і закордонних кінознімальних груп в Одесі та регіоні, на базі КП «ТІЦ м. Одеси» було створено ODESSA FILM OFFICE (далі – OFO), що виконує функції Одеської кінокомісії. Керівником OFO стала відома українська актриса кіно Суліма Галина Валентинівна. Свою діяльність в рамках чинного законодавства Odessa Film Office розпочав                      у квітні 2019 року.
Одеса декілька століть виступає майданчиком для зйомок іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів. Наше місто є рекордсменом за кількістю картин, в яких воно виступає саме як Одеса, особливо її центр                    з рівними, пересічними під прямим кутом; вулицями і будинками дореволюційної забудови.
	Впродовж звітного періоду проведено роботу з ринкових досліджень задля розробки концепції створення сценарної (кіно) лабораторії «Odessa stories» в Чорноморському регіону  з базуванням в Одесі. Програма відкрита для сценаристів і режисерів з України, Румунії, Болгарії, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Туреччини та інших країн, які мають міцний зв'язок з Одесою і її регіоном. Метою програми є відкриття нових талантів, вивчення оригінальних історій і розробка художніх фільмів за найвищими стандартами кіноіндустрії.
	Крім того, у звітному періоді були виготовлені ділові щоденники та різні листівки із зображенням визначних пам’яток Одеси для популяризації нашого міста та розповсюдження на кінозаходах та зустрічах.
5.2. Розробка та утримання веб-сайту Одеської кінокомісії (Odesa Film Office (OFO).
З метою створення інформаційного простору для подальшого інформування щодо діяльності Одеської кінокомісії, умов проведення кінозйомок впродовж звітного періоду здійснювалася робота зі збору інформації, необхідної для створення сайту Одеської кінокомісії. Крім того, розроблено структуру, адміністративну панель та інтерфейс сайту. На сайті можливо буде дізнатись  інформацію про кінокомісію та її повноваження, послуги, які надає Одеська кінокомісія, головні події зі сфери кіно, які відбуваються в м. Одесі, та іншу інформацію.
Головною метою створення сайту Одеської кінокомісії є популяризація Одеси як привабливої локації для кінозйомок, залучення сучасного кінобізнесу на територію міста та його дієва міжнародна реклама, а також ефективне використання потенціалу одеської сервісної індустрії в галузі кінематографії.
5.3. Проведення пітчингів, конкурсів, кінопроектів тощо.
У 2019 році в Одесі вперше відбувся кіноконкурс «Одного разу в Одесі». Протягом п'яти місяців експертне журі конкурсу, до складу якого увійшли фахівці кінематографії та діячі культури, брало і оцінювало роботи учасників, серед яких були професіонали цієї сфери і ті, хто робить перші кроки в кіновиробництві, для кого кіно стало хобі.
На конкурсі «Одного разу в Одесі» були представлені різножанрові роботи: комедії, пригоди, фільми про дітей і для дітей, фільми з елементами документалістики, фільми-притчі і мелодрами.
Всього на конкурс надійшло близько 40 заявок. До участі в конкурсі були відібрані 33 фільми, які відповідали темі і технічним критеріям. Авторами робіт є одесити і команди з Києва, Запоріжжя, Сан-Франциско.
За підсумками конкурсу переможцями стали фільми режисерів:
- 1 місце: «Маячник» Надії Шмельової і «Movie up» Сергія Рахманінова;
- 2 місце: «Ума палата» Олександра Тарана і «Djakuyu» Дзена Євстигнейкіна;
- 3 місце: «Віра» Олега Мороза і «1919» Тетяни Коновалової.
Додатково журі відзначило автора та режисера фільму «Movie up» Сергія Рахманінова спеціальним призом за створення високохудожнього гімну мистецтву Одеського кінематографу.
Крім того, відзнаку журі отримали: Павло Майстренко – режисер фільму «Поляки в Одесі. Історія діаспори», Олександр Єршов і Федір                      Ткачук – режисери фільму «Ромка та Юлька» (історія сучасних Ромео і Джульєтти).
На завершення заходу глядачам були представлені фільми-переможці.
03 вересня 2019 року в кінотеатрі «Родина» відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу ігрових короткометражних фільмів «Одного разу в Одесі».
	5.4. Проведення заходів з популяризації Одеси як комфортного майданчика для кінозйомок.
З метою підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені, її впізнаваності, привернення уваги як до комфортного майданчика для зйомок іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів впродовж звітного періоду проведено низку заходів:
- 13 вересня 2019 року в Арт-центрі ім. Віри Холодної (Одеська кіностудія) відбулося святкування 60-річного ювілею від дня заснування Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. 
У рамках вищезазначеної події відбулося нагородження діячів у сфері кіно Почесними відзнаками Одеського міського голови за сумлінну багаторічну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність та значний внесок у розвиток кіномистецтва України. 
Захід також було приурочено до святкування Дня українського кіно, яке цього року відзначалося 14 вересня;
- 15 вересня 2019 року в Одеському муніципальному театрі духової музики імені народного артиста України О. Саліка за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради відбувся показ 5-ої та 8-ої серій фільму документальної кіноепопеї «Костянтин Степанков. Спомини після життя» режисера Віктора Олендера. Захід було приурочено до святкування Дня українського кіно; 
- 03 листопада 2019 року в Urban Music Hall  (м. Одеса,                                      вул. Рішельєвська, 33) за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради відбувся Міжнародний франко-український фестиваль «МІСТ», а також засідання «круглого столу» на тему «Роль жінки у сучасному українському кіно». Організатор фестивалю від французької сторони – арт-директор Асоціації «MOÇT» пані Манон Гале. Мета                      конкурсу – створення каналів співпраці, що підвищують мобільність молодих режисерів і їх команд, та сприятливих умов для формування творчих колаборацій і більш масштабного франко-українського партнерства в кіновиробництві. 
Щорічний кінофестиваль відкриватиме нові імена і знайомитися з першими роботами молодих талановитих українських та французьких режисерів. У рамках заходу відбувся показ 5 фільмів конкурсної програми фестивалю;
- 13 грудня 2019 року за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради та Odessa Film Office у приміщенні Impact Hub Odessa відбулася презентація результатів проекту «ДЖЕРЯ. Написання сценарію». 
   	ДЖЕРЯ. Написання сценарію – проект перепродакшену дебютного повнометражного ігрового фільму «Джеря» за мотивами повісті                                    І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря». 
       	Під час заходу було презентовано документальний фільм «ДЖЕРЯ. Щоденник», присвячений мандрівним експедиціям, уривки сценарію до майбутнього повнометражного фільму «Джеря. А завтра була воля». Після перегляду відбулося обговорення щодо напрацювань та наступних етапів реалізації кінопроекту.
Інформація про виконання заходів Програми додається.


Керуюча справами 								О. Оніщенко
Додаток 
до інформації до Програми


ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки за 2019 рік

1. Найменування відповідального виконавця Програми – департамент культури та туризму Одеської міської ради. 
2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми – департамент культури та туризму Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VIІ «Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Одесі                                   на 2016-2020 роки», від 16 лютого 2018 року № 2892-VII «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VIІ», від 12 грудня 2018 року № 3999-VII «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VIІ», від 18 вересня 2019 року № 5077-VII                               «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VIІ».
№ з/п
Перелік заходів Програми
Строк викона-ння заходу               
Виконавці
Джерела фінансу-вання 
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі
1.1. 
Забезпечення діяльності комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
2282,0
2282,0
2281,9
2281,9




бюджет м. Одеси
2282,0
2282,0
2281,9
2281,9
1.2.
Впровадження проекту «Туристична картка гостя  м. Одеси»
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами Інфо-груп
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0
50,0
50,0




бюджет м. Одеси
50,0
50,0
50,0
50,0
1.4.
Впровадження системи QR-кодів на об'єктах туристичних маршрутів міста
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0
50,0
50,0




бюджет м. Одеси
50,0
50,0
50,0
50,0
1.5.
Створення та впровадження в місті екскурсійних маршрутів           у форматі 3D
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
1.6.
Організація проведення опитувань, анкетувань туристів та гостей               м. Одеси 
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Регіональний центр компетенцій «КБС» 
Усього, в т.ч.:
15,0
15,0
15,0
15,0




бюджет м. Одеси
15,0
15,0
15,0
15,0
1.7.
Розробка та встановлення картосхем, на яких відмічено розміщення основних об’єктів туристичного відвідування
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради  
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
1.8.
Виготовлення та встановлення туристичних інформаційних знаків, що інформують про найближчі об’єкти туристичного відвідування, місцезнаходження комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», та його філій
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради
 
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
1.9.
Впровадження проекту                   з туризму для людей                   з особливими потребами
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради  
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0
50,0
50,0




бюджет м. Одеси
50,0
50,0
50,0
50,0
1.10.
Відкриття нових об'єктів показу 
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
500,0
500,0
499,8
499,8




бюджет м. Одеси
500,0
500,0
499,8
499,8
1.11.
Створення та забезпечення діяльності конвеншн-бюро, створення Інтернет-ресурсу щодо MICE-туризму
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», 
Асоціація «Туризм Одеси», 
Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку»

Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
99,5
99,5




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
99,5
99,5
1.12.
Проведення заходів щодо розвитку медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму (створення Інтернет-ресурсу щодо медичного, рекреаційного туризму)
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
1.13.
Впровадження проекту встановлення комплексу туристичних інформаційних панелей               в м. Одесі та їх технічне обслуговування
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
199,5
199,5




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
199,5
199,5
1.14.
Створення та встановлення арт-об'єктів 
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
196,7
196,7




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
196,7
196,7
1.15.
Встановлення вуличних меблів після проведення конкурсу  на найкращі об'єкти (урни, лавки, автомобільні cтопори)
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
200,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
200,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності 
Усього, в т.ч.:
4047,0
3847,0
3842,4
3842,4

бюджет м. Одеси
4047,0
3847,0
3842,4
3842,4
2. Просування туристичного  продукту
2.1. 
Утримання та просування туристичного сайту м. Одеси (оновлення інформації, розробка нових розділів, реклама та просування сайту                        в мережі Інтернет тощо)
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2. 
Утримання мобільного додатка «Путівник  Одесою»
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0
50,0
50,0




бюджет м. Одеси
50,0
50,0
50,0
50,0
2.3.
Просування туристичного продукту м. Одеси                      в Інтернет-просторі («Facebook», «Youtube» тощо)
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр            міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
50,0
50,0
50,0
50,0




бюджет м. Одеси
50,0
50,0
50,0
50,0
2.4.
Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації України та інших країн світу
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку»                  
Усього, в т.ч.:
400,0
300,0
300,0
300,0




бюджет м. Одеси
400,0
300,0
300,0
300,0
2.5. 
Розміщення туристичної реклами з туристичним логотипом м. Одеси на рекламних носіях у містах України
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради  
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
200,0
200,0




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
200,0
200,0
2.6. 
Розміщення інформації про м. Одесу в засобах масової інформації                      
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
300,0
200,0
200,0
200,0




бюджет м. Одеси
300,0
200,0
200,0
200,0
2.7. 
Промоція міста з використанням туристичного логотипу (виготовлення та просування кіно- та відеороликів про                         м. Одесу) та фотоматеріалів
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
500,0
300,0
299,7
299,7




бюджет м. Одеси
500,0
300,0
299,7
299,7
2.8. 
Створення та друк проспектів, буклетів, путівників, календаря щорічних свят та туристичних подій                         у м. Одесі 
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
500,0
400,0
398,7
398,7




бюджет м. Одеси
500,0
400,0
398,7
398,7
2.9.
Розробка та виготовлення багатомовного рекламно-інформаційного довідника про туристичний потенціал м. Одеси 
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
150,0
100,0
99,9
99,9




бюджет м. Одеси
150,0
100,0
99,9
99,9
2.10. 
Програма «Почесні амбасадори Одеси»
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Асоціація «Туризм Одеси»
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
2.11.
Розміщення інформації про туристичний потенціал м. Одеси на електронних накопичувачах
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради                 
Усього, в т.ч.:
100,0
50,0
49,8
49,8




бюджет м. Одеси
100,0
50,0
49,8
49,8
2.12.
Розробка та виготовлення сувенірної продукції з використанням туристичного логотипу для представницької діяльності
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
500,0
400,0
399,6
399,6




бюджет м. Одеси
500,0
400,0
399,6
399,6
2.13. 
Організація та проведення Всесвітнього дня туризму в м. Одесі
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
100,0
25,0
25,0
25,0




бюджет м. Одеси
100,0
25,0
25,0
25,0
2.14.
Організація та проведення в м. Одесі промо-турів,  фам-турів для представників туристичного бізнесу інших міст України та країн світу
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку» 
Усього, в т.ч.:
400,0
300,0
300,0
300,0




бюджет м. Одеси
400,0
300,0
300,0
300,0
2.15.
Розміщення інформації про м. Одесу за кордоном (на телебаченні, у ЗМІ, зовнішня реклама тощо)
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
500,0
400,0
399,9
399,9




бюджет м. Одеси
500,0
400,0
399,9
399,9
Всього за напрямом діяльності 
Усього, в т.ч.:
3850,0
2875,0
2872,6
2872,6

бюджет м. Одеси
3850,0
2875,0
2872,6
2872,6
3. Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси
3.1. 
Вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму,  залучення міжнародних експертів
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради                 
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
98,4
98,4




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
98,4
98,4
3.2. 
Членство у міжнародних організаціях з розвитку туризму (туристичній асоціації  «Дунайський центр впливу» (DCC), міжнародному об’єднанні «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing) тощо), співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного 
співробітництва
2016-2020 роки
Виконавчий комітет Одеської міської ради                 
Усього, в т.ч.:
118,7
118,7
118,6
118,6




бюджет м. Одеси
118,7
118,7
118,6
118,6
3.3. 
Організація та проведення Днів Одеси в містах України та інших країнах світу з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом (у формі масштабних заходів міського значення)
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку»               
Усього, в т.ч.:
600,0
565,0
564,6
564,6




бюджет м. Одеси
600,0
565,0
564,6
564,6
3.4.  
Організація та проведення конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», workshops, що сприятимуть розвитку туризму в м. Одесі
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку», Асоціація «Регіональний центр компетенцій «КБС» 
Усього, в т.ч.:
500,0
500,0
499,8
499,8




бюджет м. Одеси
500,0
500,0
499,8
499,8
3.5.
Участь м. Одеси у виставкових заходах на території України та за кордоном
2016-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Туризм Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку»
Усього, в т.ч.:
600,0
600,0
599,1
599,1




бюджет м. Одеси
600,0
600,0
599,1
599,1
3.7.
Проведення міжнародного туристичного тижня                  в м. Одесі
2018-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
500,0
435,0
435,0
435,0




бюджет м. Одеси
500,0
435,0
435,0
435,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
2418,7
2318,7
2315,5
2315,5



бюджет м. Одеси



2418,7
2318,7
2315,5
2315,5
4. Розвиток круїзного туризму                
4.1.
Участь м. Одеси у виставкових заходах, конференціях, форумах, зустрічах  круїзного направлення, зокрема Seatrade Cruise Med, International Cruise Summit, Seatrade Cruise Global, Seatrade Europe - Cruise and River Cruise Convention тощо


2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», 
Асоціація «Регіональний центр компетенцій «КБС»
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
200,0
200,0




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
200,0
200,0
4.2.
Проведення зустрічей з представниками круїзних операторів
2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Асоціація «Регіональний центр компетенцій «КБС»
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
99,9
99,9





бюджет м. Одеси
100,0
100,0
99,9
99,9
Всього за напрямом діяльності 
Усього, в т.ч.:
300,0
300,0
299,9
299,9


бюджет м. Одеси


300,0
300,0
299,9
299,9
5. Розвиток кіноіндустрії м. Одеси
5.1.
Залучення кіноекспертів та фахівців сфери кіно для розвитку кіноіндустрії                      в  м. Одесі
2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
150,0
150,0
150,0
150,0




бюджет м. Одеси
150,0
150,0
150,0
150,0
5.2.
Розробка та утримання веб-сайту Одеської кінокомісії (Odesa Film Office (OFO)
2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
5.3.
Проведення пітчингів, конкурсів, кінопроектів тощо
2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
500,0
500,0
500,0
500,0




бюджет м. Одеси
500,0
500,0
500,0
500,0
5.4.
Проведення заходів з популяризації Одеси як комфортного майданчика для кінозйомок 
2019-2020 роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
Всього за напрямом діяльності 
Усього, в т.ч.:
850,0
850,0
850,0
850,0

бюджет м. Одеси
850,0
850,0
850,0
850,0
Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
11465,7
10190,7
10180,4
10180,4

бюджет м. Одеси
11465,7
10190,7
10180,4
10180,4



