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Líder v oblasti cestovného ruchu, cestovná kancelária 
SATUR prichádza v týchto dňoch s nemalými ambíciami 
a vysoko postavenou latkou: chce, aby sa jubilejný rok 
2010 zapísal do histórie ako rok s najbohatšou ponukou, 
najvyššou kvalitou, najvyššími zľavami a najnižšími 
cenami. Očakáva, že koniec sezóny budú hodnotiť 
desaťtisíce spokojných klientov. V období gradujúcej 
konjunktúry v konkurenčnom prostredí profituje 
najviac spokojný zákazník. A to, čo ho bude vždy lákať, 
presviedčať a provokovať, sú dobré ceny a vysoká kvalita. 
A o tom, ako sa darí rozbiehať predaj a o naplnení ambícií 
roku 2010 sme sa porozprávali s generálnou riaditeľkou 
CK SATUR Eleonórou Fedorovou.

prichádza s najbohatšou ponukou 
dovoleniek v roku 2010

CK SATUR

Vaša cestovná kancelária prichádza 
s najbohatšou ponukou a najvyššou kvalitou. 
Čo to znamená pre klienta? 
V tomto období pri silnejúcom tlaku na ceny 
nie je jednoduché udržať kvalitu ponúkaných 
služieb, my si ale výkyvy v kvalite dovoliť 
nemôžeme. Nielen preto, že tú kvalitu u nás 
klienti očakávajú podstatne viac ako v iných 
cestovných kanceláriách, ale hlavne preto, že 
nám naša tradícia, stabilita najväčšej cestovnej 
kancelárie a hlavne filozofia nedovoľuje takéto 
ústupky. To samozrejme neznamená, že v našej 
ponuke nenájdete aj dobré dvojhviezdičkové 
hotely v Chorvátsku či Taliansku za výhodné 
ceny, ide skôr o celý systém riadenia 
kvality služieb – od školení pre pracovníčky 
v pobočkách, našich delegátov a sprievodcov, 
cez kontroly služieb hotelov a dopravy 
v destináciách,  vyhodnocovanie dotazníkov od 
klientov,  výber kvalitných hotelov, leteckých 
spoločností či autobusových prepravcov, to 
sú služby, na ktorých šetriť nemôžeme. Na 
druhej strane je slovenský dovolenkár z roka 
na rok náročnejší, scestovanejší a hľadá nové 
produkty – či už nové destinácie alebo nové 
služby. V posledných rokoch sme zaznamenali 
napríklad nárast záujmu o aktívnejšiu 
dovolenku – či už dopyt po hoteloch v blízkosti 
golfových ihrísk, so službami wellness, 
s cvičeniami ako je joga, aerobic, či spining 
aj počas dovolenky, alebo po komfortnejšom 
poznávaní európskych metropol či tradičných 
destinácií. Tieto všetky trendy sa snažíme 
dostať do ponuky, aby si v nej vybral skutočne 
každý. 

Rok 2010 určite nebude pre našu ekonomiku 
ešte rokom výraznejšieho rastu. Ako ste túto 
situáciu prispôsobili z pohľadu cien resp. 
bonusov pre klientov?
Ceny v novom katalógu sme oproti minulému 
roku znížili niekde aj o viac ako 10%, je to 
dôsledok nižšieho dopytu v niektorých 
destináciách a teda sa dali vyjednať lepšie 
cenové podmienky alebo viac služieb za 
rovnaké ceny ako v minulom roku. To platí 
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