
 
 

SVETINGUMO  INDUSTRIJA ( PRAMONĖ) 

THE HOSPITALITY INDUSTRY 
 

 
 

 

 
1. Svetingumo industrijos sritys Hospitality industry 

2. Svetingumo samprata The concept of hospitality 

3. Svečių poreikiai  

4. Paslaugų savybės neapčiuopiamumas, 

neišsaugomumas, nekaupiamumas ir pan. 

Tangible/intangible 

5. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių 

įmonių tipai. 

Accommodation 

6. Maitinimo paslaugas teikiančios įmonės 

ir jų tipai 

Food and beverage outlets 

7. Paslaugų įvairovė ir darbo 

organizavimas 

Resorts 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
  ŠIAME  SKYRIUJE SUSIPAŽINSITE IR NAGRINĖSITE:   

 

 

  DABARTINĘ SVETINGUMO INDUSTRIJOS PADĖTĮ  ŠALYJE IR  PASAULYJE  

                                  SVETINGUMO INDUSTRIJOS TENDENCIJAS IR POKYČIUS 

                                  SVETINGUMO TIEKIMO GRANDINĖS KELIUS IR NAUDĄ 

 
 

BUS LAVINAMOS ŠIOS VERSLUMO KOMPETENCIJOS IR ĮGŪDŽIAI:  

 
                     Darbas svetingumo industrijos srityje, kaip taisyklė, reikalauja: kūrybiškumo, iniciatyvumo, 

interpretavimo, naujų technologijų ir socialinės komunikacijos žinių ir gebėjimų, atsakingumo,pareigingumo, 

įžvalgumo, kritinio mąstymo, savęs nukreipimo.                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SVETINGUMO INDUSTRIJOS DALYVIAI 

 

 
 

      • APGYVENDINIMO SEKTORIUS (VIEŠBUČIAI, KURORTAI, SPA IR KT.)  

      • MAISTO IR GĖRIMŲ PARDAVIMO VIETOS (RESTORANAI, MAISTO IŠSINEŠIMAS,  

        GREITO  MAISTO RESTORANAI, KAVINĖS, KAVOS PARDUOTUVĖS, BARAI IR   

        NAKTINIAI KLUBAI) 

      • SUTARTŲ MAISTO PASLAUGŲ TEIKĖJAI 

      • SVETINGUMO PASLAUGOS (MAŽMENINĖS PREKYBOS, ŠVIETIMO, VYRIAUSYBĖS 

         IR  VIETINĖS VALDŽIOS APRŪPINIMAS) 

      • NARYSTĖS KLUBAI (PROFESINIŲ IR ĮDARBINIMO ASOCIACIJŲ KLUBAI, SPORTO 

         KLUBAI) 

      • RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS (KONCERTAI, SUSITIKIMAI, KONFERENCIJOS) 

        PRODUKTAI: 

      • MAISTAS 

      • GĖRIMAI 



      • APGYVENDINIMAS 

      • PRODUKTŲ INFORMACIJA 

       

PASLAUGOS:  

      • SUSITIKIMŲ KAMBARIAI 

      • VERSLO PASLAUGOS 

      • ASMENINĖS PASLAUGOS – DURININKO PASLAUGOS, KIRPYKLOS, GROŽIO 

         SALONAI. 

      • SVEIKATA IR FIZINĖ BŪKLĖ 

      • RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

      • PREKYBA 

      • MAISTO IR GĖRIMŲ TIEKIMAS KITOMS PRAMONĖS ŠAKOMS 

      • PASLAUGŲ VALDYMAS 

 

Kokias dar žinote sritis susijusias su svetingumo verslu? 

 

Pagalvokite ir parašykite:....................................................................................... 

 

 

 

 
Svetingumo sąvoka mūsų gyvenime dar nėra labai išpopuliarėjus. Šis terminas (svetingumas) labiau pradėtas 

naudoti susieti jį su tam tikru paslaugų verslu, kad būtent kai kurias paslaugas klientai vertintų kaip svetingas. Nors daugelis 

mūsų visuomenės narių mano jog svetingumo verslas yra tik apgyvendinimo ir maitinimo verslas, tačiau galime išskirti 

daugeli kitų verslų kurie priskiriami svetingumui:  

Būsto nuoma; 

Transporto nuoma; 

Transportavimo paslaugos lėktuvais, traukiniais, taksi; 

Muziejų ir galerijų paslaugos; 

Kino teatrų paslaugos; Zoologijos sodų paslaugos; Grožio paslaugos; Sveikatingumo paslaugos; Įvairios 

prekybos paslaugos; Informacijos centrų paslaugos; Turizmo paslaugos ir kitos pramogų/ laisvalaikio paslaugos.  



 

 
UŽDUOTIS ŽINIŲ ĮTVIRTINIMUI 

Pause point 

Pagalvokite ir apibūdinkite sąvoką svetingumas??? 

 

 
 

Surašykite žodžius, kurie Jums asocijuojasi su šia sąvoka........................................................... 

ar tiesiog sukurkite apibrėžimą..................................................................................................... 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SVETINGUMO SAMPRATA 

 

 
 

 
                             “ ŠYPSENA” – tai pinigai, kurių nereikia keisti keliaujant po pasaulį” 

 

Mes tapome mobilūs, mes ieškome galimybių kaip paįvairinti savo patirtis tiek darbinės veiklos, tiek 

laisvalaikio metu. Mūsų augantiems poreikiams tenkinti apgyvendinimo ir maitinimo įmonės, kurortai, verslo 

susitikimo ir konferencijų, pramogų ir renginių organizatoriai ar vežėjai  kuria vis naujus produktus ir paslaugas 

tarpusavyje konkuruodami dėl „svetingiausios įmonės“ vardo.  Dėl svetingumo statuso pasaulyje  vyksta 

nuožmi konkurencija tarp miestų ir net šalių. Šiandien svetingumo industrija yra didelis ir kompleksinis verslas. 

Kaip rodo pasaulinės tendencijos, svetingumo industrija palaipsniui transformuoja net turizmo verslą, kuris, kaip 

dažnai sakoma, buvo 20a. fenomenas. Dėl mūsų mobilumo, nepriklausomumo priimti sprendimus ir planuoti 

savo laisvalaikį ir darbinius susitikimus dėka išmaniųjų technologijų masinio įsigalėjimo, turizmo agentūrų 

tinklas traukiasi pasaulyje, o turizmo agentai vis dažniau persikvalifikuoja į svetingumo industrijos 

specialistus. 

Svetingumo industrija ir jai priklausantys verslo sektoriai, besirūpinantys kaip mus nustebinti, kaip pamaloninti 

ir geriau aptarnauti pretenduoja tapti 21a. kultūros ekonomikos verslo lyderiu. 

      



      Vienas iš svarbiausių reikalavimų - tai noras suprasti ir mylėti žmones, nes svetingumo industrijos verslo 

sektorių  veiklos sėkmė neįsivaizduojama be žmonių ir tarnavimo jų poreikiams. 

Apčiuopiama 

„Svetingumo pramonė yra dalis paslaugų pramonės, kuri teikia klientams paslaugas apgyvendinimas, maistas ir 

gėrimai bei renginių planavimas“ 

Nematerialus 

„Svetingumo pramonė klientams teikia laisvalaikio produktus ir paslaugas savo malonumui ir padėti jų gerovei. 

Pagrindinis jo tikslas yra suteikti klientams pasitenkinimą“ 

 

SVE TINGUMAS TAI  DUOTI  IR  GAUTI 

Svetingumą kiekvienas svečias patiria asmeniškai: 

 kai jam rodomas dėmesys  

  jis jaučiasi patogiai  

  jaukiai  

  laukiamas  

  patenkintas.  

 priima taip kaip jis tikėjosi.  

Svečias patiria svetingumą arba nesvetingumo jausmą, nes nėra tokio dalyko, kaip truputis svetingumo.  

 

 

 



 

SVETINGUMO SĄVOKOS APIBŪDINIMAS 

 

 
 

 
Svetingumas – tai apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių privalomasis bruožas, pagal kurį 

į turizmo paslaugų vartotoją turi būti žiūrima kaip į svečią ir įmonės veikla turi būti 

organizuojama taip, kad geriausiai būtų patenkinti svečių poreikiai.  

 

Svetingumą kiekvienas svečias patiria asmeniškai, kai jam rodomas dėmesys, jis jaučiasi 

patogiai, jaukiai, laukiamas, patenkintas. Jį priima taip kaip jis tikėjosi. Svečias patiria 

svetingumą arba nesvetingumo jausmą, nes nėra tokio dalyko, kaip truputis svetingumo.  

Svetingumas tai gerai praleistas laisvalaikis įvairiose paslaugas teikiančiose įmonėse, kuriose 

svečias/klientas jaučia pasitenkinimą, malonumą, dėmesį 

Svetingumas kuria vaišingumo įspūdį klientams. Svetingumo terminas sietinas daugiau su 

emociniu vartotojų norų tenkinimu, lūkesčių realizavimu komerciniuose viešbučių, barų, 

restoranų santykiuose. 

Svetingumas: 

Tai – profesionalumas.  



Tai – personalo buvimas čia ir dabar, tačiau neįkyrus, nepersaldintas.  

Tai – patogumas, kai gauni tikslius ir aiškius atsakymus į visus klausimus.  

Tai – greita pagalba, kai užstringa durys, neįsijungia televizorius 

 
.            

Svetingumo sąvokos analizė 

 

 

Autorius, metai 

 

 

Svetingumo sąvoka Išryškinami aspektai 

C. W. Barrows T. 

Powers (2009) 

Svetingumas reiškia svečių, lankytojų, svetimšalių 

dosnų bei geranorišką priėmimą. Terminas 

kildinamas iš viduramžių užeigos namų bei poilsio 

namų, keliautojų bei piligrimų teikiamų paslaugų 

bruožams apibūdinti. 

Išreiškiami būtini 

bruožai skirtingiems 

svečių tipams priimti. 

A. Morrison, K 

O‘Gorman (2006) 

Svetingumas rodo šeimininko nuoširdumą 

priimant, sutinkant įvairaus socialinio sluoksnio ir 

kultūros svečius ar nepažįstamus žmones 

Nuoširdumas priimant 

bet kokius svečius. 

C. W. Barrows, T. 

Powers (2006) 

Dosnus ir geranoriškas svečių, lankytojų bei 

nepažįstamų priėmimas ir vaišinimas. 

Išskiriamos skirtingos 

svetingumo sektoriaus 

klientų kategorijos. St. J. Page, 

J. Connell 

(2006) 

Svetingumo koncepcija apima turisto kaip 

keliautojo pojūčius (patyrimą), vartojant maistą, 

gėrimus ir naudojantis apgyvendinimo paslaugomis 

už gyvenamosios vietos ribų. Jis apima veiklas, 

kurios sukuria daugybę ryšių, pasireiškiančių 

komercinėje, socialinėje ir privačioje srityse. 

Turisto pojūčiai / 

patirtis. Ryšiai įvairiose 

srityse. 

C. Lovelock (2005) 

Svetingumas - įvairūs veiksmai, padedantys klientų 

vizitus padaryti malonesnius, sutikti juos kaip 

laukiamus svečius ir pasirūpinti visais jų 

pageidavimais. 

Įvardijamas kaip 

bruožas klientais 

pasirūpinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorius, metai Svetingumo sąvoka Išryškinami aspektai 

C. P. Hodgson 

(2005) 

Svetingumo esmė - geras rūpinimasis svečiais, o svetingumo 

verslą apima visos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas 

svečiams teikiančios įmonės (viešbučiai, restoranai bei kitos 

pramogų įstaigos). 

Išryškinamas kaip 

bruožas rūpinantis 

svečiais. 

C. W. Barrows ir 

kt. (2002) 

Svetingumas apima visas verslo ir paslaugų sritis, kur 

svarbiausias tikslas - aptarnauti žmones už jų namų ribų. 

Visos paslaugų sritys 

žmonėms, esantiems už 

namų ribų. 

P. Slattery 

(2002) 

Pagrindinė svetingumo funkcija yra sukurti ar remti santykius, 

pasikeičiant prekėmis ar paslaugomis, ne tik materialinėmis, 

bet ir simbolinėmis, tarp dviejų šalių svetingumo paslaugas 

teikiančiųjų ir svetingumo paslaugas vartojančiųjų, t. y. svečių 

ar klientų. 

Dėmesys 

koncentruojamas į 

santykius tarp žmonių ir 

svetingumas 

traktuojamas kaip 

socialinis fenomenas. 

I. Svetikienė, 

(2002) 

Svetingumas - tai apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas 

teikiančių įmonių (viešbučių, restoranų ir kt.) privalomas 

bruožas, pagal kurį į turizmo paslaugų vartotoją turi būti 

žiūrima kaip į svečią, o įmonės veikla organizuojama taip, kad 

geriausia būtų patenkinami atskirų svečių segmentų poreikiai. 

Turistas-svečias yra 

pagrindinis paslaugos 

vartotojas, kurio poreikiai 

turi būti patenkinami. 

P. Grecevičius ir 

kt. (2002) 

Tai kompleksas apčiuopiamų (maistas, gėrimai, nakvynė) ir 

neapčiuopiamų (aptarnavimas, atmosfera, įvaizdis) elementų. 

Šios paslaugos negali būti teikiamos be tiesioginio vartotojo 

dalyvavimo procese. Vartotojas yra ypač svarbus svetingumo 

versle, todėl neatsitiktinai apgyvendinimo ir maitinimo 

įstaigose visi klientai yra vadinami svečiais. 

Apčiuopiami ir 

neapčiuopiami elementai 

apgyvendinimo, 

maitinimo ir kitose 

paslaugose. Vartotojo-

svečio dalyvavimas 

paslaugos teikimo 

procese. 
J. Kandampully, ir 

kt. (2001) 

Svetingumas yra susijęs su apgyvendinimo ir maitinimo 

(gėrimų ir maisto) paslaugų įmonių pasirūpinimu svečiais, jų 

sutikimu. priėmimu ir viešnage, taip, kad jie liktų visiškai 

pasitenkinę ir gerai jaustųsi. 

Išryškinamos sritys 

(apgyvendinimas ir 

maitinimas), 

akcentuojami visi  

 

viešnagės proceso etapai 

ir klientų pasitenkinimas 

kaip galutinis rezultatas. 

http://katalogas.kvb.lt/owa/nbi.bp_www2.FromList?p_pg=1&p_qid=30&p_sch=nbi&p_lan=lt&p_time=090425150855&p_action=1&p_sbiids=&p_rectype=0&p_sbiid=64602
http://katalogas.kvb.lt/owa/nbi.bp_www2.FromList?p_pg=1&p_qid=30&p_sch=nbi&p_lan=lt&p_time=090425150855&p_action=1&p_sbiids=&p_rectype=0&p_sbiid=64602


J. Huyton ir kt. 

(2001) 

Svetingumas - daugybė veiklų, teikiančių apgyvendinimą ir / 

ar maistą bei gėrimus žmonėms, kurie yra išvykę iš namų, 

nesvarbu, ilgam ar trumpam laikui. 

Veikloms, kurios skirtos 

žmonėms, išvykusiems iš 

savo namų. 

 

Apibendrinant svetingumo sąvoką galima teigti, kad svetingumo samprata yra dvejopa: jį galima 

suprasti kaip verslo sritį ir tam verslui pageidaujamą savybę. Verslui pageidaujama savybė (bruožas) - 

tai kompleksas neapčiuopiamų (aptarnavimas, atmosfera, įvaizdis) ir apčiuopiamų (maistas, gėrimai, 

nakvynė) elementų, kurie turi įtakos keliautojų / svečių (turistų bei vietinių gyventojų) pasirinkimui ir 

pasitenkinimui / nepasitenkinimui kelione bei jo norui dar kartą sugrįžti ar apsilankyti toje pačioje 

vietovėje ar pas tą patį paslaugų teikėją bei žodinės reklamos (reklama iš lūpų į lūpas) apie jį skleidimui. 

Svetingumas - tai savybė, kuri svetingumo paslaugų vartotojams (turistams ir vietiniams gyventojams) 

padeda pajusti, kad jie vertinami, gerbiami, jais rūpinamasi ir jie nuolatos laukiami. Svetingumo įmonės 

pagrindinis uždavinys yra kurti teigiamas patirtis, kurias jis trokštų pakartoti ar papasakoti apie jas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



                   Papasakok savo istoriją - 10 min. užduotis 

 

• Kokios patirties turite svetingumo srityje? 

• d o you have a story to tell 

 

  

 

 

                                        
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Kas yra aptarnavimas, kas yra svetingumas??? 

 Pagalvokite ir atsakykite ar galima dėti lygybės ženklą tarp žodžių aptarnavimas ir svetingumas??? 

 

  
 

 

APTARNAVIMAS                SVETINGUMAS 
 

 

 

                          APTARNAVIMAS                  SVETINGUMAS 

 

 

                                                                  
 

Aptarnavimas Svetingumas 

Veiksmas Santykiai 

Sandoris  Gera valia 

Poreikio patenkinimas Rūpestis 

 
 



Aptarnauti reikšmė – „patenkinti reikalus, teikti paslaugą, prižiūrėti, padėti“. 

Svetingas reikšmė – „mėgstantis svečius maloniai, vaišingai juos priimantis, sutinkantis, reiškiantis palankumą“. 

„Svetingumas reiškia santykį tarp svečio ir priimančiojo, kur priimančioji šalis sutinka svečius su 

geranoriškumu.....Svetingumas, kaip didi siela, besirūpinanti visata per žmogiškuosius ryšius.“ 

 

Ko tikisi ir ką patiria lankytojas paslaugų įmonėje: 

 

ĮTRAUK MANE 

(ANG. ENGAGE ME) 

 
 

ŽALIAVA – NEDIFERENCIJUOTAS 

PRODUKTAS 

 

 
 

 

 

ĮGALINK MANE 

(ANG. EMPOWER 

ME) 

 
 

PRĖKĖ – APČIUOPIAMAS PRODUKTAS 

 

 
 

 

 



 

IŠGIRSK MANE 

(ANG. HEAR ME) 

 

PASLAUGA – ATLIKTA VEIKLA 

 

PAMALONINK/ 

NUDŽIUGINK MANE 

(ANG. DELIGHT ME) 

 

PATIRTIS – JAUSMAS, KURĮ SUKĖLĖ ŠI 

VEIKLA 

 

 

PAŽINK MANE 

(ANG. KNOW ME)

 

PRIVALUMAI – VERTĖ, TRANSFORMACIJA 

 

 

 
 

 

 



 

 

...MES NEPARDAVINĖJAME MAISTO, KELIONIŲ AR APGYVENDINIMO. 

MES PARDAVINĖJAME NAUJAS PATIRTIS, PRISIMINIMUS IR PAŽINIMĄ; 

O SVEČIŲ TIKSLAS - AUGIMAS IR SAVĘS TOBULINIMAS... 

 

 

• ŽMONĖS PAMIRŠ, KĄ PASAKĖTE; 

• ŽMONĖS PAMIRŠ, KĄ PADARĖTE; 

• BET ŽMONĖS NIEKADA NEPAMIRŠ, KAIP TUO METU JIE JAUTĖSI 

(DR. MAYA ANGELOU)  

 

 
 
 
 
 



 
 

Vilniaus miesto savivaldybė kiekvienais metais renka miesto svetingiausius. Renkami svetingiausi 

sostinėje įsikūrę viešbučiai, restoranai, kavinės, barai, gidai, lankytinos vietos, svetingiausi nuosavo būsto 

Vilniuje nuomotojai (Airbnb). Interneto svetainės lankytojai savo balsą taip pat galėjo atiduoti už svetingiausią 

iniciatyvą, kuriančią Vilnių. 

„Svečių akimis, mūsų mieste labiausiai džiugina draugiški vietiniai žmonės. Iš dažno besisvečiuojančio galima 

išgirsti, kad Lietuvos sostinė jį maloniai nustebino. Naujausias Vilniuje viešinčių turistų nuomonės tyrimas 

patvirtino, kad jie ypač gerai vertina miesto gyventojų pozityvumą, tolerantiškumą bei svetingumą. 

Pasitenkinimo miestu indeksas pasiekė net 83 proc.”https://vilnius.lt/lt/2019/11/28/paskelbti-ir-apdovanoti-2019-

uju-vilniaus-svetingiausi/ 

2019 METŲ SVETINGIAUSI: 

•Svetingiausias Vilniaus viešbutis 2019 – Pacai 

• Svetingiausias Vilniaus restoranas 2019 – Džiaugsmas 

• Svetingiausi nuosavo būsto Vilniuje nuomotojai 2019 – Cozy Apt in the Heart of Old Town 

• Svetingiausias Vilniaus baras 2019 – Apoteka 

• Svetingiausia vieta kavos puodeliui 2019 – Italala Caffe 

• Svetingiausia Vilniaus lankytina vieta 2019 – MO muziejus 

• Svetingiausias Vilniaus gidas 2019 – Petras Staselis 

• Svetingiausia iniciatyva, kurianti Vilnių 2019 – Stiklo kvartalas 

 

 

 

https://vilnius.lt/lt/2019/11/28/paskelbti-ir-apdovanoti-2019-uju-vilniaus-svetingiausi/
https://vilnius.lt/lt/2019/11/28/paskelbti-ir-apdovanoti-2019-uju-vilniaus-svetingiausi/


 

PASKAITYKITE 

 

 

 

Galvojate, jog svetingumas prasideda nuo restorano padavėjo pasisveikinimo, pasiūlymo prisėsti prie stalelio? 

Manau, kad ne. Svetingumas prasideda nuo paties restorano. Pavyzdžiui, tokių, atrodytų, paprastų detalių kaip 

pakabų. Ne tų prie sienų pritvirtintų kabliukų, bet pakabų, ant kurių reikia kabinti kašmyro paltą ar sabalų 

kailinius. 

Neatrodo svetingai restoranas, kuriame apšvietimas labiau primena naktinį klubą ar kokteilių barą. Reikia 

įskaityti valgiaraštį ir vynraštį. Deja, kartais tenka pasišviesti mobiliuoju telefonu, kad prietemoje galėtume 

įžvelgti raides. Būna, kad ir tai nepadeda, nes kažkodėl restorano šeimininkai nusprendė valgiaraščiui pasirinkti 

smulkų šriftą, primenantį muselių patupėjimus. Kodėl? Sako, toks mūsų stilius. Kiekvienas nepatogumas mažina 

svetingumo pojūtį. Kai valgom, reikia matyti, kas yra lėkštėje. Dažnai patiekalu knieti ir pasigėrėti. Ypač, kai 

darbas atliktas preciziškai. Pavyzdžiui, kaip sostinės restorane „Sweet Root“.  

Šefo patarimas: „Neskubėk valgyti, pasigrožėk spalvų derme ir meistrišku šefo darbu. Vėliau gilinkimės į 

skonių niuansus.“  

Ir apie personalo mandagumą ir susivokimą. Keistai jaučiuosi, kai įžengus į restoraną niekas nepasitinka. 

Nereikia, kad atidarytų duris ar prie jų stovėtų ir kiekvienam svečiui tartų: „Sveiki atvykę!“ Pakanka sugauti 

padavėjo žvilgsnį, iš kurio lengvai supranti, jog tave pamatė, linktelėjo. Supranti: esi čia laukiamas. 

 

 

Pažiūrėkite ir diskutuokite 

 

Paslaugusis                https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM  

      Animacinis filmukas apie zuikį ir briedį: perdėtas paslaugumas viešbutyje – gerai ar nelabai? 

 

Pier Hotel very funny      https://www.youtube.com/watch?v=WfK0oEGbTOw   

      Tai  juokingas trumpas filmukas  apie porą,  atvykusią į viešbutį  The Pier Hotel Limerick. Pora 

priimama  perdėtai svetingai, ko tikrai nesitikėjo ir kažin ar pageidavo... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=WfK0oEGbTOw


ATSAKINGI  VIEŠBUČIAI 

 Kai šalia nėra žmonių, oro kondicionieriai ir žibintai automatiškai išsijungia. 

 Priimti perdirbimo ir pakartotinio naudojimo politiką, pavyzdžiui, pakartotinį rankšluosčių naudojimą. 

 Restoranai taip pat naudoja popierinius šiaudelius, kad pašalintų plastiko naudojimą. 

 Viešbučiai vietoj plastikinių raktų kortelių naudoja mobiliųjų raktų įrašus, o tai sumažina plastiko 

naudojimą. 

 Keliautojai, kurie nesuvokia aplinkos, atsargiai vertina anglies pėdsakus ir tikisi, kad ištekliai bus 

švaistomi mažiau, kad ir kur apsilankytų.  

Svečiai ne tik ieško komforto, bet ir tikisi daugiau nei šio. Keliautojai ieško paslaugų, kurios rūpintųsi jų 

sveikata. Taigi, svetingumo pramonė priėmė šią tendenciją, nes daugelis viešbučių teikia tokias paslaugas:  

 Sveikata ir sveikata  

 Sveikatingumo SPA  

 Sporto centrai  

 Kūno rengybos įranga kambaryje  

 Sveiko maisto variantai 

 Oro valytuvai 

Visos šios tendencijos vaidina esminį vaidmenį formuojant svetingumo sektoriaus ateitį. Šios tendencijos yra 

unikalios, tačiau yra orientuotos į klientą ir orientuojasi į svečių skonį ir pageidavimą. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TVARUMO PAVYZDŽIAI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UŽDUOTIS - TYRIMAS 

 

Pause point 

 
 

Apgyvendinimas 

Pasirinkite miestą ar regioną, kuriame yra platus apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių 

diapazonas. Apibūdinkite pagal įmonės tipą, priklausymą tarptautiniams ar vietiniams tinklams, 

klasifikavimą.  Išnagrinėkite ir ištirkite teikėjus, įvairius paslaugų teikėjus. 

 Parengti informacinį lapą, kuriame būtų demonstruojama siūlomų apgyvendinimo paslaugas 

teikiančių įmonių pasirinkimas. Patarimas: ištirkite apgyvendinimo įmonių produktą - patalpas, 

paslaugas ir kt. 

 



 
UŽDUOTIS - TYRIMAS 

Pause point 

Maitinimas 

Pasirinkite miestą ar regioną, kuriame yra įvairių maisto produktų ir gėrimų tiekėjų, kad 

galėtumėte tyrinėti skirtingų tipų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių rinką. 

Parengti informacinį lapą  - demonstruodamas maisto ir gėrimų pasirinkimą pasiūloje. 

Patarimas:  Ištirkite siūlomų maisto ir gėrimų rūšis, asortimentą. 

Paaiškinkite, kuo skiriasi didesni maisto ir gėrimų tiekėjų siūlomos paslaugos nuo mažesnių 

įmonių. Išskirkite privalumus ir trūkumus. 

. 
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