
ŚWIATOWE FORUM EKONOMII TURYSTYKI,
2015 JAKO RYNEK INTERAKTYWNY

Delegacja prominentnych ludzi przemysłu turystycznego w Chinach
właśnie dotarła do Mexico City. Wizyta jest przygotowaniem do
Światowego Forum Ekonomii Turystyki - Global Tourism Economic
Forum (GTEF), które odbędzie się w Makau w październiku. Forum
promuje turystykę bilateralną pomiędzy Chinami a krajami Ameryki
Łacińskiej.

Światowe Forum Ekonomii Turystyki zostało zainicjowane przez Global Tourism Economy Research
Center we współpracy ze Światową Organizacją Turystyczną przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 2012 roku. Forum odbywa się co roku i jest współorganizowane przez Chińską Izbę
Turystyczną. Od swojego startu, GTEF otrzymał wsparcie od różnych organizacji turystycznych na
całym świecie, od Administracji Narodowej Turystyki Chińskiej do Stowarzyszenia Podróżniczego
Pacyfiku i Azji oraz Rady Światowych Podróży i Turystyki.

GTEF został stworzony, jako światowe forum turystyczne, które może zebrać prominentnych ludzi
sektora turystycznego z całego świata by stworzyć interaktywną platformę, która może pomóc
promować zwiększający się rozwój globalnej ekonomii turystyki z naciskiem na Chiny. Forum stawia
sobie za cel, poza innymi rzeczami, łączenie ważnych graczy w branży turystycznej, odkrywanie zalet
na nowych rynkach turystycznych, tworzenie platformy, która może generować nowe i zyskowne
partnerstwa w sektorze turystycznym jak również promować wzrost przemysłu turystycznego nie
tylko w krajach Ameryki Łacińskiej.

Od swojego startu, GTEF zorganizował trzy edycje, które przyciągnęły ponad 3 000 gości z 45 krajów
z całego świata. Forum gościło również wiele delegacji z Chin i miało okazję wysłuchać ponad 100
ważnych mówców z całego świata. Odniosło również sukces w zebraniu razem osób z całego świata
posiadających głęboką wiedzę na różne sprawy, z którymi mierzy się przemysł turystyczny i udało
mu się stworzyć kilka partnerstw i możliwości nawiązania kontaktów, które mogą zmienić przyszłość
globalnej branży turystycznej.

 Światowe Forum Ekonomii Turystyki - edycja 2015 zbierze razem liderów globalnego przemysłu
turystycznego i innych powiązanych branż, będą to kluczowi przedstawiciele rządów z różnych
krajów, liderzy forum, eksperci biznesowi i badacze oraz eksperci akademiccy w przemyśle
turystycznym. Oczekuje się, że zbiorą grupową wiedzę i wgląd by sformułować strategie, które mogą
zwiększyć wpływ globalnej branży turystycznej na różne regiony na całym świecie.

GTEF edycja 2015 jest inspirowana chińską inicjatywą ,,Jeden Pas jedna Droga” i głównie skupi się
na turystyce kulturalnej, chcąc zwiększyć współpracę pomiędzy kulturą a turystyką. Jednym z
głównych założeń będzie promocja rozwoju Makao, jako centrum globalnej turystyki i wypoczynku.

Obecne będą również kraje Sojuszu Pacyfiku takie jak Meksyk, Chile, Peru i Kolumbia, które
uczestniczą w forum, jako Partnerskie Kraje Wyróżnione. GTEF będzie starał się prezentować
potencjał turystyczny tych krajów Pacyfiku globalnej publiczności by tworzyć możliwości biznesowe,
które mogą napędzać rozwój ich przemysłów turystycznych.

Światowe Forum Ekonomii Turystyki - edycja 2015 będzie świetną okazją dla międzynarodowych
akcjonariuszy szukających zainicjowania swojej obecności w krajach Ameryki Łacińskiej. Umożliwi



również akcjonariuszom na dostęp do dużego i niewykorzystanego rynku chińskiego.
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