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ПРЕДГОВОР
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, беше организатор на Третата меѓународна научна конференција „Предизвици на
туризмот и бизнис логистика во 21 век“. Конференцијата се одржа на 13 ноември 2020
година на платформата Microsoft Teams, со повеќе од 90 учесници од матичната земја и
странство. Оваа година Меѓународниот научен комитет брои еминентни професори од
нашата земја и над 15 странски земји како Израел, Шпанија, Франција, Молдавија,
Италија, Грција, Египет, Полска, Турција, Романија, Бугарија, Србија, Хрватска, Босна и
Херцеговина и Словенија.
Целта на оваа конференција е да промовира поголемо разбирање на бизнис
администрација, логистиката, туризмот и угостителство во однос на управувањето,
економијата, образованието и претприемништвото. Ова подразбира дека фокусот на
учесниците го насочивме кон најновите трендови и предизвици во врска со развојот на
туризмот, менаџирањето со компаниите, пазарот на труд, можностите за придобивки и
профит, изгледите за подобра конкурентност на меѓународниот пазар, што пак е
императив за финансиската стабилност на нашата земја во целина.
Имено, со пристигнатите трудови и авторските истражувања се оствари целта на
конференцијата - а тоа е оценувањето на тековната состојба и идните изгледи за развој
на микро план што се однесува на домашниот пазар, како и движењата на глобалната
економија, подготвувајќи ја бизнис заедницата за предизвиците со кои ќе се соочуваат
при остварувањето на нивните цели, што де факто влијае врз одржувањето на
финансиите особено во времето кое го живееме под притисокот на пандемијата.
Препораките кои се пренесоа се однесуваат како да се зајакнува капацитетот на
компаниите како и промените во регулативите кои го диктираат нашиот пат кон ЕУ.
Дискусиите во текот на конференцијата беа одговор на тоа како реагираа и се
позиционираа менаџерите на финансиски средства во услови на голем пазарен ризик,
пазарни шокови и турбуленции и како треба да се подготвуваат инвеститорите во
поедини сектори. Трудовите прикажаа изгледи и кон идната интеграција на земјите од
Западен Балкан, со осврт на досегашните постигнувања и идните предизвици пред овие
економии како и размена на искуства на сите учесници кои сме денес присутни од повеќе
земји.
Токму овие препораки треба да бидат двигател на процесите на реформата во
насока на подигање на квалитетот на образованието заради поголема продуктивност на
трудот, конкурентност на економијата и намалување на неусогласеноста на понудата на
вештини и компетенции како и побарувачката на пазарот на труд.
Постигнувањето на овие цели е заедничка задача на сите оние што се во позиција
да го дадат својот придонес за имплементација на реформите во општеството. Токму тие
реформи, тие промени во начинот на пристап, методологија на работа и организација, не
треба да ги правиме само за да станеме дел од економскиот блок, туку да бидат во насока
да постигнеме нешто друго, многу позначајно, односно сите напори што ги правиме да
бидат за остварување на повисок степен на благосостојбата на нашите граѓани, за
создавање на достоинствени услови за живот и работа.
Во регионот, меѓутоа и пошироко, во Европа, искуствата се најразлични.
Наидуваме на успешни, и на не толку успешни модели. Токму ваквите научните
конференции, дебатите што се развиваат тука, се најдобриот начин за размена на
искуства, за идентификација на предизвиците и перспективите, за споредување на
моделите и третирањето на нивните недостатоци или предности, меѓутоа и презентирање
10
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на можните нови комбинирани модели. Едукацијата на новите генерации кои ќе бидат
подготвени да се соочат со предизвиците што ги носи глобализацијата, е заеднички
предизвик на Универзитетите, на бизнис заедницата, но и на централната и локалната
власт.

Штип,
13 Ноември 2020

Главен уредник
Проф. д-р Татјана Бошков, Декан
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PREFACE
The Faculty of Tourism and Business Logistics in Gevgelia, part of the University Goce
Delchev from Shtip, hosted the Third International Scientific Conference, "Challenges of
Tourism and Business Logistics in the 21st Century". The conference was held on 13 th of
November 2020 on the platform Microsoft Teams, with more than 90 participants from the
country and abroad. This year the International scientific committee included eminent
professors from our country and more than 15 from foreign countries, such as Israel, Spain,
France, Moldova, Italy, Greece, Egypt, Poland, Turkey, Romania, Bulgaria, Serbia, Croatia,
Bosnia and Herzegovina and Slovenia.
The aim of this conference is promoting a greater understanding of the business
administration, logistics, tourism and hospitality in terms of management, economics,
education and entrepreneurship. In that context, the focus of our participants was on the latest
trends and challenges related to tourism development, company management, labour market,
opportunities for gain and profit, opportunities for better competitiveness in the international
market, which is imperative for the financial stability of our country entirely.
Furthermore, the conference papers and authors’ researches fulfilled the aim of the
conference, the assessment of the current situation and future prospects for the development of
the micro plan in terms of the domestic market, as well as the global economy changes, prepared
the business community for the challenges that will they face during their goal achievement,
which de facto affects the maintenance of finances especially in the time we live under the
pandemic pressure.
The detection of the conditions that have been presented is a real mirror of where we
are, where we have been, and what is even more difficult, to answer the question what next?
Achieving these goals is a common task of all those who are in a position to contribute to the
implementation of reforms in society. Exactly those reforms, those changes in the way of
approach, methodology of work and organization, we should not make only to become part of
the economic block, but to be in the direction of achieving something else, something much
more significant - efforts for achieving a higher degree of well-being of our citizens, for creating
dignified living and working conditions.
In the region, but also beyond, in Europe, the experiences are diverse. We come across
successful and not so successful models. Exactly such scientific conferences, debates that
develop here, are the best way to exchange experiences, to identify challenges and perspectives,
to compare models and how to treat their disadvantages or advantages, but also to present
possible new combined models. The education of the new generations that will be ready to face
the challenges posed by globalization is a common challenge of the Universities, the business
community, but also of the central and local government.

Shtip,
November, 13th, 2020

Editor
Tatjana Boshkov, Ph.D. Dean
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ИНОВАЦИИТЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО
Владимир Китанов1, Тања Ангелкова Петкова2

Abstract
Innovation is an important factor of growth and development, both for individual companies
and for the economy as a whole. Innovation can only thrive in sound economic policy
accompanied by strong competition, so a free and open economic market is considered to be
the key to success when it comes to implementing innovative ideas. When it comes to
competition, innovation most often occurs in the oligopolistic market, and least in monopoly
because monopolists have no reason to make changes or any innovations. Market monopoly
and oligopoly can also occur in the tourism sector. The uniqueness of a particular destination,
e.g. uniqueness in terms of location, can lead to monopoly competition. Such destinations can
create a recognizable brand for which tourists are willing to pay higher prices due to the
uniqueness of the destination and high quality services. In contrast, oligopolistic competition
leads to standardized products. Airlines, hotel chains and car rental companies must constantly
innovate in order to be able to offer quality products at affordable prices, while remaining
competitive in the market.
Keywords: innovation, tourism, hospitality, economic growth.
JEL classification: O3, Z32, Z39.
Вовед
Зборот иновација потекнува од латинскиот израз „innovatio“, што значи создавање на
нешто ново. Економистот и водечкиот теоретичар во областа на иновациите Jозеф
Шумпетер (1883-1950), сметал дека иновациите доведуваат до економски раст на
организацијата. Тој ја опишал иновацијата како имплементација на нови комбинации на
постоечки елементи, кои резултираат со следните новитети:
• воведување нов производ или подобрување на квалитетот на производот;
• воведување на нов метод на производство;
• отворање нови пазари;
• наоѓање нови извори на суровини или нови извори на полупроизведени производи; и
• спроведување на нови организациски форми, на пр. создавање монопол на пазарот или
прекинување на монополот на пазарот.
Современото истражување за иновации се прошири од иновации во производството до
иновации во услужниот сектор. Иновациите во услугите имаат и сличности и разлики со
иновациите во производството. Сличностите се рефлектираат во организациската
култура чија улога е да поттикнуваат иновативно размислување на вработените, додека

Vladimir Kitanov, Professor, Faculty of tourism and business logistics – Gevgelia, University “Goce Delcev” –
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разликите произлегуваат од уникатните карактеристики на услугите. Четири
карактеристики ги разликуваат услугите од производите:
• Недопирливост - услугите не можат да се допираат, оштетуваат, видат, вкусат
или вкусат на ист начин како и физички допирливи производи. Од оваа причина,
на клиентите им е тешко да ги проценат услугите пред да купат, на пр. не е
можно однапред да се процени дали одморот ќе биде пријатен или не.
• Неразделивост / симултаност - карактеристика на услугите што ги одделуваат од
физичката роба е тоа што тие се произведуваат и се користат во исто време.
• Варијабилност / хетерогеност - оваа карактеристика влијае на варијациите во
конзистентноста на испораката на услуги од еден на друг процес на услуга.
• Расипливост / минливост - ја одржува неможноста за чување услуги, т.е. ја
одржува неможноста за правење на залихи.
• При истражувањето на иновациите, повеќето автори се потпираат на работата на
Шумпетер, според која е создадена типологија на иновации прилагодени на
услужниот сектор:
• Иновациите во производите вклучуваат нови или модифицирани производи /
услуги. Промените во производите / услугите треба да бидат јасно видливи за
потрошувачите, производителите, добавувачите и конкурентите. Примери во
туризмот вклучуваат програми за лојалност, CRM, нови селективни типови на
туризам и слично.
• Иновациите во процесите се однесуваат на промените насочени кон подобрување
на продуктивноста, ефикасноста и намалувањето на трошоците. Примери во
туризмот вклучуваат апарати за самопослужување или роботи за чистење и
одржување на просторот, iнтернет итн.
• Иновациите во управувањето вклучуваат нови организациски структури и
подобрување на човечките ресурси преку мотивација, обука и зајакнување на
односите на вработените со потрошувачите.
• Логистичките иновации се однесуваат на воспоставување нови деловни врски
што влијаат на позицијата на организацијата во синџирот на вредности. Примери
во туризмот се однесуваат на вертикални интеграции, компјутеризирани системи
за резервации итн.
• Институционалната иновација вклучува нови соработки помеѓу јавниот и
приватниот сектор. Примери во туризмот вклучуваат промена на условите за
добивање финансиски средства, склучување партнерства и слично.
• Следната типологија на иновации, создадена според моделот Абернатиј и Кларк,
покажува четири типа на иновации:
• Редовните иновации се однесуваат на промовирање на нови инвестиции кои ја
зголемуваат продуктивноста, потоа на обука на сопствениците и вработените и
подобрување на квалитетот и стандардите.
• Иновациите на пазарот се однесуваат на активности за промовирање на нови
претприемачи, ги охрабруваат компаниите да влезат во нови сојузи за маркетинг
и да ги комбинираат постојните производи на нови начини.
• Архитектонските иновации вклучуваат создавање на нови настани и атракции,
редефинирање на физичката или правната инфраструктура, создавање на центри
кои шират нови знаења засновани на оперативни истражувања што доведуваат до
подобрување и новитети.
• Револуционерните иновации се однесуваат на ширење на нова технологија,
воведување на нови методи кои го менуваат составот на персоналот, деловно
работење на истите пазари, но со нови методи.
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Кога станува збор за иновации на производи / услуги, важно е да се направи разлика
помеѓу концептот на иновација и концептот на креативност. Често се случува
иновативноста и креативноста да се изедначат, меѓутоа постојат значителни разлики
помеѓу овие два концепта. Креативноста значи способност да се замислат работи што сè
уште не постојат и да се најдат нови решенија, додека иновацијата значи практична
примена на овие идеи и нивниот мерлив ефект.
За да се развијат креативни акции што резултираат во иновации, неопходно е да се
создадат услови и атмосфера што ги охрабрува вработените да размислуваат креативно,
без кои е скоро невозможно да се спроведат иновативни активности. Креативноста е
извор на иновација, а развојот на креативноста е под влијание на организациската
култура, која треба да биде отворена за промени и нови идеи на вработените, да прави
грешки и да ризикува да создаде нов и иновативен синџир на вредности. Исто така, се
повеќе туристички компании негуваат организациска култура што ја поттикнува
креативноста. Лидерите во областа на туризмот, особено големите туристички
компании, ги наградуваат своите вработени за добри и креативни идеи. Со цел да
развијат креативност, компаниите ги мотивираат вработените со развиени деловни
вештини нудејќи им можност да ги подобрат своите вештини и понатамошно
образование, на пр. обуки или студиски програми во земјата или странство. Од друга
страна, малите и средни претпријатија имаат ограничени можности кога станува збор за
мотивирање и наградување на вработените за креативни идеи. Сепак, предноста на
малите и средни претпријатија е нивната големина, т.е. број на вработени. Мал број на
вработени е погоден за развој на креативни идеи и може да го олесни наоѓањето на
најталентираните.
Влијание на туризмот и иновациите врз економскиот раст
Туризмот се смета за глобално важна индустрија која влијае на економскиот раст
генерирајќи значителен профит. Во последните 60 години, туризмот постојано се
развива, што е потврдено и од податоците на Светската туристичка организација. Бројот
на меѓународни туристички патувања во 1950 година изнесува 25 милиони
пристигнувања, додека во 2008 година тој број се зголеми на 919 милиони. Глобалната
економска криза што се случи во финансискиот сектор влијаеше на другите економски
активности, вклучително и на туризмот. Во 2009 година, бројот на меѓународни
пристигнувања на туристи изнесува 880 милиони, што значи дека има пад од 4,2%. Исто
така, таа година имаше пад на приходите од 941 милијарда долари во 2008 година на 852
милијарди долари во 2009 година. По 2009 година, има зголемување на туристичкиот
сообраќај што продолжи и во наредниот период. Меѓународните пристигнувања
достигнаа 1 милијарда во 2012 година, за да се зголемат за уште 5% следната година. Во
2014 година, бројот на меѓународни пристигнувања достигна 1,138 милиони, или 51
милион повеќе отколку во 2013 година. Во 2015 година, експертите од областа на
туризмот предвидуваат дека трендот на раст ќе продолжи и дека ќе има пораст на
меѓународниот туристички сообраќај за помеѓу 3% и 4%.
Туризмот може да има директни, индиректни, предизвикани ефекти и ефекти врз другите
сектори на економијата. Директните ефекти се однесуваат на потрошувачката во
туристичкиот сектор врз основа на потрошувачката на туристички производи.
Директните економски ефекти вклучуваат услуги за сместување, потрошувачка во
ресторани и угостителски компании, употреба на железнички, воздушен и друг начин на
транспорт, одржување и поправка на авиони, автомобили или бродови, употреба на тур-
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оператори, туристички агенти и водичи, посети на културни места како што се музеи и
галерии, спортски и рекреативни активности, финансиски услуги и осигурување за
сместување и услуги за изнајмување.
Индиректните ефекти се однесуваат на производи и услуги што туристичките
организации ги набавуваат од нивните добавувачи и се значајни за производство на
локални производи. Со цел да се зголемат приходите од туризам во една земја или
регион, важно е туристичкиот сектор да набавува локално произведени услуги и
производи. Индиректните ефекти вклучуваат изградба на објекти, набавка на локални
производи, на пр. храна и пијалоци, ИТ услуги, правни услуги, здравствени услуги и
државни инвестиции.
Индуктивните ефекти се однесуваат на трошоците за работна сила на вработените кои се
во директен контакт со туристите. Покрај тоа, предизвиканите ефекти се однесуваат на
трошоците за претпријатието од кои тие можат да имаат корист директно или
индиректно. На пример, купување униформи за вработените, опрема или електронски
уреди за хотелот.
Индиректните ефекти во другите индустрии ги покажуваат ефектите на туризмот врз
другите економски сектори, особено врз земјоделската индустрија, како и врз другите
услуги поврзани со туризмот, на пр. воздушен транспорт. Овие ефекти вклучуваат:
транспорт, градежна индустрија, економија и земјоделство, информатички и
комуникациски технологии итн.
Со цел да може да се следи влијанието на туризмот врз економијата, Светската
туристичка организација го разви методот ТSА (Tourism Satellite Account). Концептот
TSA собира статистички податоци од секој економски сектор на една земја. TSA ги следи
активностите на производителите и потрошувачите на производи и услуги, и затоа е
можно да се измери потрошувачката и производството на туризам и да се процени
вредноста на туризмот во националната економија. Овој метод исклучиво го мери
директниот БДП и не вклучува индиректни економски ефекти од туризмот. TSA исто
така може да го измери вработувањето во туризмот, но дури и во овој случај се мери само
вработувањето директно поврзано со туризмот. Сепак, со мерење на основните
информации поврзани со директното економско влијание на туризмот, можно е да се
создаде рамка со која може да се мерат и пресметуваат индиректните и индуктивните
економски ефекти.
Туристичкиот сектор мораше да се прилагоди на промените во побарувачката во
последните неколку децении. Имаше нови туристички дестинации кои наскоро станаа
конкурентни со традиционалните туристички земји кои повеќе не ги исполнуваа
потребите на пазарот. Од оваа причина, стратегиите за туризам сè повеќе ја ставаат во
прв план имплементацијата на иновациите, бидејќи нивната имплементација доведува
до економски раст преку привлекување туристи, што се рефлектира во зголемениот
профит за давателите на туристички производи и услуги.
Стратегиите за туризам сè повеќе се свртуваат кон иновации кои ја подобруваат
продуктивноста и го стимулираат економскиот раст. На промените во туризмот најмногу
влијаат побарувачката, што зависи од социо-економските промени. Од доаѓањето на
индустриската револуција, во општеството се случија промени, како што се платени
одмори, патувања за релаксација, релаксација и одмор.
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Поради честите патувања, туристите станаа софистицирани и искусни и со тоа влијаеја
на развојот на туристичкиот пазар и туристичката понуда.
Стратегиите ориентирани кон иновации користат т.н. „механизми за настанување на
иновациите“, кои промовираат развој на претприемништво, нови деловни модели и
привлекуваат инвестиции за обнова на опрема и капацитети. Претприемачите и лидерите
во областа на туризмот се потпираат на професионално знаење и развој на вештини преку
кои можат да создадат рамка за подобрување на постојните организациони структури и
промовирање на целосниот потенцијал на дестинацијата. Дополнителното образование
и обука на раководството и вработените создава човечки капитал, што влијае на
зголемување на продуктивноста, а со тоа и на профитабилноста. Во секторот за туризам,
покрај формалното образование, „учење од работа“ важно e и со цел да се подобрат
вештините, како и поради постојаната потреба за регрутирање на нови вработени. Покрај
тоа, механизмите за иновации вклучуваат споделување на знаење со различни
организации, што исто така ја подобрува продуктивноста. Размената на знаење
промовира иновации и обезбедува нивно правилно спроведување. Последниот
механизам се однесува на ИКТ технологиите, односно ефикасните информациони
системи и софтверот кои се суштински фактор во развојот на туризмот во современото
општество.
Двигатели на иновациите во туризмот
Туристите, како централни фигури во туризмот, влијаат на промените во туристичките
компании и создавањето на иновации. Во денешното општество има промени во
преференциите, интересите и потребите на современите туристи. Патувањата станаа дел
од начинот на живот, а за туристите е многу поважно како ќе го поминат одморот отколку
каде. Современите туристи бараат атрактивни и квалитетни објекти врз основа на кои ја
избираат дестинацијата во која ќе го поминат својот одмор. Туристите се еден од
главните двигатели на иновации во туризмот бидејќи нивните барања и интереси влијаат
на нивното создавање во целиот синџир на вредности.
Тур-операторите исто така ги презентираат двигателите на иновациите во туризмот.
Откако станаа синоним за масовен туризам, тие го направија луксузниот туристички
производ достапен на широк пазар. Со цел да преживеат на конкурентен пазар, туроператорите постојано наоѓаат нови начини да ги намалат трошоците и да ја зголемат
продуктивноста. Всушност, туристите се одговорни за промените во работењето на
организаторите на патувања. Во минатото, аранжманите за пакети се карактеризираа со
создавање на стандардизирани аранжмани, додека денес тур-операторите сè повеќе ги
прилагодуваат своите понуди на индивидуалните барања на нивните потрошувачи.
Современиот туристички пазар бара флексибилност и уникатно искуство во чие
создавање учествува и самиот турист. Тур-операторите, како економски субјекти, се
ориентирани кон остварување профит. Сепак, повеќето од нив работат со ниски стапки
на нето добивка, поради што се стремат кон иновации што ги зголемуваат приходите.
Ова доведе до тренд на создавање хоризонтални и вертикални интеграции, што влијаеше
на создавање на иновативни производи / услуги, нови организациски структури,
компаративни предности во намалувањето на трошоците итн.
Иновации во деловната активност на тур-оператори може да се појават во четири
области:
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− производ и содржина - од стандардизиран до диференциран и специјализиран
производ што обезбедува нова форма на туристичко искуство;
− дистрибуција и бренд - спроведување на директна дистрибуција и создавање
бренд;
− деловен модел и луѓе - користење синергија на синџирот на вредност во туризмот
(иновациите ја подобруваат продуктивноста и управувањето);
− раст и распределување на капитал - иновации во спојувања и преземања на
деловни субјекти, имплементација на управување со приходите во деловната
активност на тур-оператори.
Следното нешто што влијае на создавање и имплементација на иновации е
конкуренцијата. Она што го карактеризира модерниот туризам е само силна глобална
конкуренција. Појавата на нискобуџетни авиокомпании влијае на деловната активност
на другите авиокомпании, но и на туристичките дестинации. Промените во воздушниот
транспорт овозможија новите дестинации да станат конкурентни на цените со
традиционалните туристички дестинации. Денес е можно да се идентификуваат неколку
важни трендови. Првиот тренд укажува на тоа дека се должи на процесот пазарите што
емитуваат глобализација стануваат високо концентрирани и главно се контролираат од
авиокомпании, хотелски ланци или големи тур-оператори. Друг тренд се однесува на
снабдувањето што расте побавно од побарувачката, особено во крајбрежните
дестинации. Ноулс и Куртис (1999) направија класификација на дестинациите во 3
генерации. Првата генерација вклучува европски масовен туризам и вклучува
дестинации на северот на континентот. Втората генерација вклучува туристички
дестинации кои се појавија на крајбрежјето во 1960-тите. Третата генерација вклучува
туристички дестинации кои се појавуваат во 1980-тите, главно во земјите во развој.
Ноулс и Кертис веруваат дека дестинациите од втората генерација имаат пократок
животен циклус од околу 30 години, односно дека го достигнале крајот на нивниот
животен циклус и дека треба да спроведат стратегии за преживување. Овие дестинации
беа ориентирани кон масовен туризам, што во денешно време бара големи промени за да
може успешно да се работи. Дестинациите треба да понудат единствено искуство и да се
разликуваат од конкуренцијата преку иновации.
Животниот циклус на дестинацијата се однесува на промените во понудата и
побарувачката што влијаат на различните објекти понудени на дестинацијата. Еден од
најприфатените приоди го опишува животниот циклус во шест основни фази:
1. Фазата на истражување се карактеризира со мал број туристи, недостаток на
посредници и туристички агенции, недоволен број на надградба и патишта,
незначително влијание врз животната средина.
2. Фазата на учество се карактеризира со зголемен број туристи и туристички
објекти во споредба со првата фаза, вклученост на јавниот сектор за обезбедување
инфраструктура, на пр. патишта.
3. Фазата на развој се карактеризира со развој на туристичка инфраструктура и
утврдување на целни сегменти на пазарот, бројот на туристи во главната сезона
го надминува бројот на локалното население, пад на локалното учество поради
пристигнување на компании надвор од дестинацијата, деградација на животната
средина.
4. Фазата на консолидација се карактеризира со намалување на стапката на
зголемување на бројот на туристи, иако бројот на посетители сè уште го
надминува бројот на локалното население во сезоната, има развој на туристички
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/ деловни центри како посебни единици на дестинацијата, и повисок дел од
локалната економија работи во рамките на туризмот.
5. Фазата на стагнација се карактеризира со препознатлива марка на дестинацијата,
но исто така и деградација на животната средина, чести се промените во
сопственоста на туристичките објекти, а ретко се градат нови.
6. Фазата на опаѓање, подмладување или стабилизација е последната фаза што
подразбира избор помеѓу овие три пристапи како одговор на фазата на стагнација.
Фазата на подмладување се однесува на употреба на претходно неискористени
ресурси или обнова на постојната инфраструктура. Оваа фаза е проследена со
фаза на стабилизација, која вклучува активности насочени кон промена на
туристички производ или пазар. Туристичката дестинација влегува во фаза на
опаѓање доколку се процени дека има намалување на пазарот, зголемување на
конкуренцијата или ако се процени дека е непрофитабилно за дестинацијата да
направи промени во туристичкиот производ или да се фокусира на нов пазар.
Иновации во хотелскиот сектор
Со примена на иновации, хотелските компании можат да постигнат бројни придобивки
насочени кон создавање конкурентска предност. Секој туристички производ поминува
низ животен циклус кој започнува од раѓање на нов производ до смрт, по што се заменува
со нов подобрен производ или услуга. Така, иновациите и овозможуваат на туристичката
компанија да ја задржи долгорочната конкурентност на пазарот. Многу промени се
случуваат во хотелската индустрија, на пр. промени на пазарот на побарувачка,
технолошки промени или промени во реконструкцијата и организацијата на компанијата,
поради што се остава хотелите континуирано да иновираат и да ја обновуваат својата
понуда со цел успешно да работат на високо конкурентен пазар на туризам.
Покрај наведените предности што ги носат иновациите, постои и негативна страна
поврзана со ризикот од неуспех и високите трошоци. Покрај малите, не е невообичаено
големите и успешни компании да не успеат да воведат нови услуги. За да може процесот
на иновации да биде успешен, потребно е раководството да создаде јасна визија и
стратегија и да ги вклучи вработените во тој процес бидејќи тие се во директен контакт
со потрошувачите и се запознаени со нивните потреби и барања.
Иновативните активности може да се класифицираат во 3 групи:
• Технолошки иновации - се однесуваат на подобрување на комуникациите,
опремата и технологијата што овозможува нови и подобрени алатки во
производството што
• зголемување на ефикасноста и продуктивноста, што е многу важно за
профитабилноста на хотелите.
• Организациски иновации - се однесуваат на подобрување на ефикасноста и
ефективноста во работата, како и на управувањето со знаењето на управувањето
со хотелот. Организациските иновации вклучуваат организациски процеси и
организациска култура.
• Иновации во човечки ресурси - важноста на човечките ресурси е поврзана со
квалитетот на услугите и вклучува обука и едукативни активности кои ги
подобруваат знаењето и вештините на вработените во однос на воспоставување
добри односи со гостите во хотелот и обезбедување оптимално искуство.
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Заклучок
Во денешно време, иновациите во туризмот се сè повеќе и тие стануваат се повеќе
застапени отколку во минатото. Поради глобализацијата на пазарот, која се
карактеризира со силна конкуренција, како и поради промените во потребите и барањата
на туристите, иновациите се неопходни во сите туристички активности. Многу промени
во бизнисот, вклучително и технолошки промени, им овозможија на туристичките
компании да им се приближат на своите потрошувачи нудејќи им персонализирана
понуда. Современиот турист очекува повеќе од одмор, тој очекува уникатно искуство,
поради што бира нови и различни туристички производи / услуги.
Туристичките дестинации и организаторите на патувања мора да работат заедно за да
понудат туристички производ што е привлечен за туристите и за кој туристите се
подготвени да издвојат време и пари. Туристите станаа софистицирани кога станува збор
за патувања, а нивните потреби се менуваат релативно брзо, поради што иновациите се
од суштинско значење кога станува збор за деловен успех. Всушност, тие помагаат на
туристичката компанија да се истакне и да се позиционира на високо конкурентен пазар
како што е туризмот. Размената на знаење, идеи и асоцијации се основа за здрава
конкуренција и деловно работење на глобалниот пазар. Туризмот е една од
најпрофитабилните гранки на економијата што влијае на развојот на специфични земји.
Целиот туристички сектор зависи од насоката на развој на туризмот, кој со текот на
годините се пресели од масовно патување кон индивидуално и општествено одговорно.
Одговорниот развој на туризмот, исто така, обезбедува економски одржлив развој,
бидејќи туристите ги избираат оние дестинации што ги земаат предвид природата и
општеството како целина. Туристите денес не се склони да ги посетуваат дестинациите
чии производи се во фаза на зрелост, туку оние кои нудат оригинални производи / услуги
што ги исполнуваат нивните потреби и очекувања и кои овозможуваат уникатно
искуство. Во иднина ќе продолжи трендот на индивидуализирани понуди, т.е. туристите
ќе бидат оние кои ќе влијаат најмногу на создавањето на иновации и кои ќе диктираат
промени на туристичкиот пазар. Многу важен фактор во развојот и глобализацијата на
туризмот е информатичката технологија. Развојот и напредокот на ITC од средината на
минатото и почетокот на овој век донесе промени во сите аспекти на општеството,
вклучувајќи го и бизнисот.
Информатичките и комуникациските технологии станаа составен дел од туристичките
компании и клучен елемент за нејзиниот успех, овозможувајќи му да ја промовира
својата понуда на едноставен и ефективен начин и да стигне до целниот сегмент на
пазарот со еден клик. Од друга страна, современата технологија им овозможува на
туристите пристап до важни информации и туристички понуди, каде и да се. Зголемената
достапност на интернет низ целиот свет и создавањето туристички веб-страници преку
кои е можна двонасочна комуникација придонесоа за создавање на нов начин на размена
на информации и овозможија воспоставување и развој на врски помеѓу туристичките
компании и сегашните и потенцијалните туристи. Овој начин на деловно работење и
директна комуникација значително ги намали трошоците за маркетинг на патничките
компании, но исто така доведе и до поголема независност на туристите и целосна
контрола за време на планирање на патувања.
Комуникацијата помеѓу туристите, но и меѓу туристите и компаниите се одвива директно
преку разни социјални медиуми, електронски пораки и официјални веб-страници на
хотелски ланци, туристички организации и слично. Исто така, многу важни се системите
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за резервации и веб-страниците за туристи, како што се TripAdvisor или Yahoo. Travel,
кои секојдневно ги посетуваат голем број на корисници и кои играат многу важна улога
во фазата на планирање на патувањето. На овие страници, туристите можат да
резервираат сместување, лет, да изнајмат автомобил, да прочитаат интересни статии што
да посетат и како да се подготват за патувањето, а можеби и што е најважно, да видат
коментари и приказни за други туристи кои можат да влијаат на нивната одлука да
патуваат. Голем број на оние кои планираат патување, се потпираат на автентичните
приказни на другите туристи од различни причини, на пр. да најдете инспирација за
патувањето или да прочитате непристрасни и ажурирани информации, што може да ја
промени одлуката за патување или да ги зајакне.
Од суштинско значење за бизнисите и за туристите е да ги одржуваат информациите на
интернет ажурирани, актуелни и вистинити. Интегрирањето на ИКТ во деловните
системи на туристичките компании може да донесе големи придобивки за обете страни,
како полесен пристап до информации, намалени трошоци за маркетинг, брзина на
деловна активност, директна комуникација итн. Со оглед на тоа што туризмот е една од
најпрофитабилните гранки на економијата за континуиран раст, информациските и
комуникациските технологии се од голема важност.
Развојот на целиот туристички сектор преку ефикасни интернет услуги, со постојано
прилагодување кон промените на пазарот и побарувањата на туристите, доведува до
задоволство на клиентите и успешна работа на туристичките компании, односно до
стварање профит како крајна цел на секоја компанија.
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