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Самодіяльний туризм набуває обертів. Майже в кожної людини є місце на Землі, 
куди вона любить їздити відпочивати. В сезон відпочинку люди просто купують 
білети і їдуть на залізничний вокзал міста-курорту, а звідти вже вирішують, як далі 
організувати свій відпочинок. Це категорія людей - дії, які не люблять витрачати час 
на розмови, навіть, якщо від обговорення їхньої майбутньої подорожі з туристичним 
агентом вона могла б стати цікавіше та комфортніше. Щоб зробити такий сегмент 
людей своїми клієнтами, потрібно створити зручні для них умови. 

Доцільно було б організувати в потягах вагон-туристичну фірму! Для організації 
цього задуму потрібно орендувати в української залізниці вагон, зробити там ремонт 
з устаткуванням під офіс і після цього пустити його в роботу. 
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В поїзді багато людей, які зацікавлені в подорожах. Отже, туристична фірма в 
поїзді - один із варіантів пошуку клієнтів. 

Невеликим недоліком цього способу є те що функціонування цієї фірми весь рік 
не є актуальним. Ідеально було б якщо фірма працювала б літо, новорічні канікули, 
травневі свята. Тому вагон-туристична фірма має бути не окремою фірмою, яка є 
тільки в поїздах, а одним із відділень туристичної компанії., яка вже працює весь рік. 
В несезон вагон-туристичну фірму можна було б здавати як офіс. Оренда такого 
офісу могла б бути достатньо успішною і прибутковою. Тому що офіс в потязі - не 
ординарно, завдяки такому місцю знаходження фірми можна було б робити піар. 
Можливо, запропонувати знімати такий офіс івент-агенству. В свою чергу, вони б 
організовувати на вільній площі кожний раз щось нове і цікаве: конференції, 
корпоративи, виставки. . 

Вагон-туристичну фірму слід робити в потягах, які прямують до Одеси, 
Трускавця, Львова, Кам'янця-Подільського, Києва, Севастополя та інших 
туристичних центрів України. Вагон-туристична фірма могла б займатися не тільки 
продажем туристичного продукту, але й окремими туристичними послугами: 
бронюванням готелю в місті куди люди їдуть, або бронюванням квитків з міста куди 
пасажири їдуть в інше туристичне місто. І що саме цікаве, можна було б складати 
разом з туристом-пасижиром індивідуальний тур, і швидко його бронювати. Такий 
вагон міг би бути кухнею туристичних продуктів. 

В світі ще не має вагонів-туристичних фірм. Єдиним подібним до вагона 
туристичної-фірми явищем є вагон -ресторан. Вагон-ресторан виник в 1867 році і 
успішно функціонує до тепер. Перший вагон-ресторан був створений компанією 
«Пульман», яка займалася виробництвом пасажирських вагонів. За аналогією з ідеєю 
створення вагону-туристичної фірми можна звернутися до вагоно-ремонтних заводів 
України. 

Щодо конструктивних особливостей вагону-туристичної фірми, то він повинен 
мати все те саме, що звичайна туристична фірма. Отже, після тамбура при вході в 
вагон-туристичну фірму треба поставити рецепцію. Слідом за рецепцією мають 
стояти 3-4 столи менеджерів. Не слід робити кімнати в офісі, стіні і двері у вагоні 
заважатимуть. Можна встановити дерев'яні перегородки між менеджерами, щоб їм 
зручніше було бути зосередженими і слухати клієнта. Обов'язково треба: встановити 
сейф, провезти wi-fi. Бажано організувати для клієнтів можливість розрахунку через 
термінал, бо в людей може не бути готівки. 

Варіант надання туристичних послуг в вагоні поїзду динамічний, як світ. Бути 
клієнтом такої фірми -цікаво. Тому б він сподобався б дуже багатьом людям. 
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