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Jo an na kuź mic ka

P
ierw�szym�kro�kiem�do stwo�-
rze�nia�efek�tyw�nej�stra�te�gii
mar�ke�tin�go�wej�bę�dzie�wy�róż�-

nie�nie�i zde�fi�nio�wa�nie�naj�bar�dziej
atrak�cyj�nych�do ob�słu�gi�grup�kon�su�-
men�tów,�czy�li�seg�men�tów�ryn�ku.�

Seg�ment�ryn�ku�uwa�ża�ny�jest
za atrak�cyj�ny�wów�czas,�gdy�mo�że�-
my�po�wie�dzieć,�że�jest�du�ży,�ła�twy
do ob�słu�gi�i do�tar�cia,�roz�wi�ja�się
i umoż�li�wia�mie�rze�nie�efek�tów�na�-
szych�dzia�łań.�W przy�pad�ku�obiek�-
tów�ho�te�lo�wych�naj�bar�dziej�efek�-

tyw�ny�po�dział�ryn�ku�na seg�men�ty
do�ko�ny�wa�ny�jest�na pod�sta�wie�kry�-
te�rium�mo�ty�wu�przy�jaz�du.�Dla�przy�-
kła�du:�seg�men�ty�do�ce�lo�we�miej�skie�-
go�ho�te�lu X o roz�wi�nię�tej�sfe�rze
kon�fe�ren�cyj�nej�i pro�duk�cie�spa�to:
po�by�ty�in�dy�wi�du�al�ne�spa,�po�by�ty�in�-
dy�wi�du�al�ne�biz�ne�so�we�(ze�wzglę�du
na lo�ka�li�za�cję�w mie�ście)�i po�by�ty
kon�fe�ren�cyj�no�-szko�le�nio�we.�

Ogól�na seg�men�ta�cja�ryn�ko�wa
obiek�tu�mo�że�zo�stać�uzu�peł�nio�-
na o bar�dziej�pre�cy�zyj�ną.�Przy�kła�do�-
wo:�dla�seg�men�tu�po�by�tów�in�dy�wi�-
du�al�nych�spa�moż�na wy�róż�nić

sub�seg�men�ty�– ro�dzi�ny�z dzieć�mi,�tu�-
ry�sty�ka�sin�gli,�tu�ry�sty�ka�se�nio�rów,
gdzie�wszy�scy�kon�su�men�ci�wy�ka�zu�ją
ja�ko�głów�ny�mo�tyw�przy�jaz�du�usłu�gi
spa.�Wo�bec�po�wyż�sze�go�prze�kaz
mar�ke�tin�go�wy�po�zo�sta�je�ten�sam,
jed�nak�na�rzę�dzia�ko�mu�ni�ka�cji�z ryn�-
kiem�moż�na,�a ra�czej�w tym�przy�-
pad�ku�na�le�ży,�już�zdy�wer�sy�fi�ko�wać.�

Prze kaz mar ke tin go wy
Prze�kaz�mar�ke�tin�go�wy�w stra�te�gii

mar�ke�tin�go�wej,�to�wy�róż�niaj�się�al�bo
zgiń.�W do�bie�ro�sną�cej�kon�ku�ren�cji
na ryn�ku�ho�te�li,�wspo�mnia�ny�prze�kaz

sta�je�się�za�sad�ni�czą�kwe�stią�w wal�ce
o sku�tecz�ne�za�ist�nie�nie�w świa�do�mo�-
ści�na�byw�cy.�Pro�ces�ten�jest�swo�istym
po�zy�cjo�no�wa�niem�pro�duk�tu�i wy�ni�ka
bez�po�śred�nio�z przy�ję�tej�stra�te�gii�mar�-
ke�tin�go�wej�w za�kre�sie�re�ali�za�cji�po�-
trzeb�do�ce�lo�wych�seg�men�tów�ryn�ku.

W ce�lu�do�tar�cia�z prze�ka�zem�re�-
kla�mo�wym�do seg�men�tów�do�ce�lo�-
wych�na�le�ży�okre�ślić�i sku�tecz�nie
ko�mu�ni�ko�wać�prze�wa�gi�kon�ku�ren�-
cyj�ne�obiek�tu.�Aby�po�wia�do�mić
o po�zy�cjo�no�wa�niu�pro�duk�tu,�czy�li
pod�kre�ślić�je�go�uni�kal�ną�czy�przy�-
naj�mniej�wy�róż�nia�ją�cą�ce�chę,�stra�te�-

Marketing obiektu hotelowego
Stra te gia mar ke tin go wa obiek tu ho te lo we go słu ży ja ko rusz to wa nie do bu do wy pro ce su ko mu ni ka cji z ryn kiem. Do ce lo we
seg men ty ryn ku, na ob słu dze któ rych bę dzie kon cen tro wał się obiekt win ny zo stać okre ślo ne jesz cze przed uru cho mie niem
i wpro wa dze niem ho te lu na ry nek. Ta „de kla ra cja ce lów”, czy li stra te gia do ty czą ca za spo ka ja nia po trzeb przy szłych seg men -
tów do ce lo wych wy zna cza kie ru nek dzia ła nia w sfe rze mar ke tin gu
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gia�mar�ke�tin�go�wa�ho�te�lu�po�win�-
na za�wie�rać�sku�tecz�ny�ko�mu�ni�kat
po�zy�cjo�no�wa�nia�z punk�tu�wi�dze�nia
seg�men�tu�do�ce�lo�we�go.�Każ�dy�pro�-
ces�za�ku�pu,�czy�li�do�ko�na�na re�zer�wa�-
cja�opie�ra�się�na głów�nych�atry�bu�-
tach�ho�te�lu,�z punk�tu�wi�dze�nia
klien�ta�do�ce�lo�we�go.�Okre�śle�nie�uni�-
kal�nej�war�to�ści�sprze�da�ży�lub�kil�ku
war�to�ści�jest�po�cząt�kiem�w pro�ce�sie
kre�owa�nia�stra�te�gii�po�zy�cjo�no�wa�nia
w umy�śle�na�byw�cy.�Je�śli,�przy�kła�do�-
wo,�naj�wyż�szy�bu�dy�nek�w mie�ście
– wspo�mnia�ny�ho�tel X – zde�fi�niu�je
swo�ją�uni�kal�ną�ce�chę�ja�ko�du�żą�licz�-
bę�po�koi�i bę�dzie�wo�kół�niej�kon�-
cen�tro�wał�swo�ją�stra�te�gię�po�zy�cjo�-
no�wa�nia,�na�le�ży�roz�pa�trzyć,�czy
rze�czy�wi�ście�bę�dzie�to�mia�ło�wpływ
na de�cy�zje�o za�ku�pie�i czy�pod�kre�-
śla�nie�tej�wy�róż�nia�ją�cej�ce�chy�jest
war�te�za�cho�du.�W przy�pad�ku�klien�ta
in�dy�wi�du�al�ne�go�spa,�ar�gu�ment�do�ty�-
czą�cy�licz�by�po�koi�mo�że�wręcz�od�-
nieść�od�wrot�ny�sku�tek,�czy�li�znie�-
chę�cić�do przy�jaz�du�ze�wzglę�du
na ko�ja�rzo�ny�z tą�ce�cha�pro�duk�tu
brak�ka�me�ral�no�ści�obiek�tu.�W przy�-
pad�ku�dru�gie�go�seg�men�tu�– kon�fe�-
ren�cyj�no�-szko�le�nio�we�go�– ar�gu�ment
ten�na�bie�ra�za�sad�ni�cze�go�zna�cze�nia
ze�wzglę�du�na moż�li�wość�przy�ję�cia
du�żych�im�prez�kon�fe�ren�cyj�nych.

Przy�kła�dów�efek�tyw�ne�go�po�zy�-
cjo�no�wa�nia�do�star�cza�ją�wszyst�kie
naj�więk�sze�sie�ci�ho�te�lo�we�na świe�cie.�

Oto�kil�ka�przy�kła�dów:�Mo�tel
One�– Niem�cy�(stra�te�gia�po�zy�cjo�no�-
wa�nia�opar�ta�na in�no�wa�cyj�no�ści
tech�no�lo�gicz�nej�pro�duk�tu,�lo�ka�li�za�-
cji�obiek�tów�tyl�ko�w cen�trach�miast
i re�la�tyw�nie�ni�skiej�ce�nie),�Ci�ti�-
zen M�– Ho�lan�dia�(no�wy�wy�miar
luk�su�su�– czy�li�jak�po�da�je�głów�ny
slo�gan�sie�ci�„Luk�sus,�na któ�ry�Cię
stać”,�no�win�ki�tech�no�lo�gicz�ne,�mod�-
ne�miej�sce,�moż�li�wość�in�dy�wi�du�al�-
ne�go�kształ�to�wa�nia�wy�glą�du�swo�je�-
go�po�ko�ju),�Re�la�is&Cha�te�aux�– ca�ły
świat�(wy�po�czy�nek�w za�byt�kach,
po�zy�cjo�no�wa�nie�opar�te�na naj�wyż�-
szej�ja�kości�i wy�ra�fi�no�wa�nych�re�-
stau�ra�cjach),�ho�te�le�Li�kus�– Pol�ska
(naj�wyż�sza�ja�kość,�do�tyk�hi�sto�rii�po�-
przez�za�byt�ko�wy�en�to�ura�ge�po�by�tu),
ho�te�le�dr�Ire�ny�Eris�– Pol�ska�(luk�sus
bli�sko�na�tu�ry,�czy�li�mod�ne�miej�sca,
spraw�dzo�ny�i kra�jo�wy�pro�dukt�ko�-
sme�tycz�ny).�Na ko�niec�(last�but�not
the�le�ast)�przy�kład�ho�te�lu�in�dy�wi�du�-
al�ne�go,�nie�na�le�żą�ce�go�do sie�ci,�któ�-
re�go�po�zy�cjo�no�wa�nie�jest�wy�bit�nie
uni�kal�ne�i opar�te�na naj�wyż�szej�kla�-
sy�po�łą�cze�niu�sztu�ki�z in�no�wa�cyj�no�-
ścią�tech�no�lo�gicz�ną�pro�duk�tu,�czy�li
po�znań�ski�ho�tel�Blow�up�hall 5050.

na rzę dzia stra te gii 
mar ke tin go wej

Po wy�róż�nie�niu�seg�men�tów�ryn�-
ku,�do któ�rych�kie�ru�je�my�ofer�tę�na�-
sze�go�pro�duk�tu,�zde�fi�nio�wa�niu�prze�-
ka�zu�osnu�te�go�na głów�nej�i uni�ka-
l�nej�ce�sze�pro�duk�tu,�przy�stę�pu�je�my
do okre�śle�nia�na�rzę�dzi�ko�mu�ni�ka�cji
mar�ke�tin�go�wej.�

Re�kla�ma�zro�dzi�ła�się�wraz�z ryn�-
kiem�ja�ko�od�po�wiedź�na kon�ku�ren�-
cję�i sta�no�wi�pod�sta�wo�we�na�rzę�dzie
w wal�ce�o klien�ta.�We�dług�Ame�ry�-
kań�skie�go�Sto�wa�rzy�sze�nia�Mar�ke�tin�-
gu�re�kla�ma�jest�wszel�ką�płat�ną�for�-
mą�bez�oso�bo�we�go�przed�sta�wia�nia
i po�pie�ra�nia�to�wa�rów,�usług�i idei.
Pier�wot�nie�przed�sta�wia�na za po�mo�-
cą�ręcz�nie�pi�sa�nych�ogło�szeń,�na�bra�-
ła�wiel�kie�go�wpły�wu�na ży�cie�w do�-
bie�mass�me�diów�– pra�sy,�ra�dia
i te�le�wi�zji.�W ostat�nich�la�tach�zy�ska�-
ła�no�wy�wy�miar,�swo�je�czwar�te�me�-
dium�– in�ter�net.�Wszyst�kie�wy�mie�-
nio�ne�for�my�re�kla�my�mo�gą�być
sto�so�wa�ne�przez�obiekt�ho�te�lo�wy.�

Spo�ty�ra�dio�we�w roz�gło�śniach�lo�-
kal�nych�są�sku�tecz�nym�na�rzę�dziem
pro�mo�cji�pro�duk�to�wych,�np.�ta�kich
ofert,�jak:�bal�syl�we�stro�wy,�nie�dziel�-
ny�lunch,�za�bie�gi�w ga�bi�ne�cie�ko�-
sme�tycz�nym,�skie�ro�wa�nych�do spo�-
łecz�no�ści�lo�kal�nej.�Re�kla�ma�te�le�-
wi�zyj�na ze�wzglę�du�na sze�ro�ki�za�-
sięg�jest�sku�tecz�ną�lecz�kosz�tow�ną
for�mą�ko�mu�ni�ka�cji�mar�ki,�co�de�ter�-
mi�nu�je�jej�wi�ze�run�ko�wy�cha�rak�ter.�

Kam�pa�nie�te�le�wi�zyj�ne�in�dy�wi�du�-
al�nych�obiek�tów�ho�te�lo�wych�są
rzad�ko�ścią,�jed�nak�war�to�po�my�śleć
o za�ist�nie�niu�w tych�me�diach.�Efek�-
tyw�nym�za�bie�giem�jest�spon�so�ring
na�gród�w kon�kur�sach�w ni�szo�wych
sta�cjach�te�le�wi�zyj�nych,�bądź�pro�po�-
zy�cja�na�gra�nia�od�cin�ka�wy�bra�ne�go
pro�gra�mu�w sce�ne�rii�obiek�tu�– przy�-
kład:�pro�gra�my�do�ty�czą�ce�zdro�wia,
uro�dy,�ko�sme�ty�ki,�form�ak�tyw�ne�go
wy�po�czyn�ku,�ku�li�nar�ne�zre�ali�zo�wa�-
ne�już�w kil�ku�dzie�się�ciu�re�stau�ra�-
cjach�i ho�te�lach�w Pol�sce.

Re�kla�ma�pra�so�wa�po�le�ga�ją�ca
na prze�ka�zie�tre�ści�re�kla�mo�wych
w po�sta�ci�mo�du�łu�gra�ficz�ne�go�opa�-
trzo�ne�go�ha�słem�„Za�pew�ni�my�praw�-
dzi�wy�wy�po�czy�nek”�lub�„Nasz�szef
kuch�ni�za�chwy�ci�wszyst�kich�kunsz�-
tem�swo�ich�po�traw”�prze�sta�ła�od�-
dzia�ły�wać�na świa�do�mość�klien�ta.
W do�bie�na�tło�ku�ko�mu�ni�ka�tów�re�-
kla�mo�wych,�po�szu�ki�wa�ne�są�obiek�-
tyw�ne�źró�dła�in�for�ma�cji.�

Wo�bec�po�wyż�sze�go�bar�dziej
opty�mal�nym�bę�dzie�prze�zna�cze�nie
środ�ków�bu�dże�tów�sprze�da�ży�na ar�-
ty�ku�ły�spon�so�ro�wa�ne,�bądź�press�co�- R
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ver�cie�ka�we�go�wy�da�rze�nia�od�by�wa�-
ją�ce�go�się�w ho�te�lu,�lub�or�ga�ni�za�cję
kon�kur�su�z na�gro�da�mi�na ła�mach�ce�-
nio�ne�go�mie�sięcz�ni�ka�lub�dla�słu�-
cha�czy�wy�bra�nej�sta�cji�ra�dio�wej.
Jed�nym�sło�wem�re�kla�mo�wać�się�na�-
le�ży,�lecz�mniej�wprost.�War�to�or�ga�-
ni�zo�wać�w ho�te�lu�po�ka�zy�mo�dy,
kon�fe�ren�cje�pra�so�we,�na�gry�wać�pro�-
gra�my�te�le�wi�zyj�ne,�za�pra�szać�cie�ka�-
we�oso�by,�me�dia�z pew�no�ścią�te�go
nie�omi�ną.�Te�sa�me�środ�ki�wy�su�pła�-
ne�z bu�dże�tu�a sku�tek�jest�du�żo
więk�szy.�Po�wo�du�je�my�do�bre�ko�ja�-
rze�nie�ho�te�lu�ja�ko�miej�sca,�gdzie�od�-
by�wa�ją�się�cie�ka�we�wy�da�rze�nia.�

In�ne�bran�że�do�star�cza�ją�nam�wie�-
lu�przy�kła�dów�ta�kich�dzia�łań.�Twór�-
cy�naj�now�sze�go�za�pa�chu�Hu�go�Boss
dla�ko�biet�po�sta�ra�li�się�o to,�aby�za�-
ist�nieć�głów�nie�ja�ko�or�ga�ni�za�tor
ogól�no�pol�skie�go�kon�kur�su�ta�necz�ne�-
go�dla�ko�biet.�Me�dia�po�da�ją�in�for�-
ma�cję�o kon�kur�sie,�w któ�re�go�na�-
zwie�jest�na�zwa�wo�dy�to�a�le�to�wej.
Wo�da�jest�ko�ja�rzo�na nie�tyl�ko�z twa�-
rzą�mo�del�ki,�ale�czy�nem,�ak�cją,
ludź�mi,�któ�rzy�już�są�za�an�ga�żo�wa�ni
i w tym�przy�pad�ku,�tań�czą.�Ak�cja
jest�oczy�wi�ście�wspo�ma�ga�na przez
re�kla�mę�ATL,�ale�wła�śnie�ta�niec
i kon�kurs�tań�ca�wy�da�je�się�być�jej
mo�ty�wem�prze�wod�nim.�

Cze�go�nie�ma�w in�ter�ne�cie,�te�go
nie�ma…�o tym�prze�ko�na�li�się�już
wszy�scy.�Kwe�stią�za�sad�ni�czą�sta�je
się�spo�sób�pre�zen�ta�cji�i do�tar�cia
do klien�ta�do�ce�lo�we�go.

In�ter�net�jest�du�żo�mniej�wszech�-
obec�ny�od te�le�wi�zji�czy�ra�dia,�przez
co�mniej�na�tar�czy�wy.�Naj�czę�ściej�re�-
kla�ma�dóbr/usług�pre�zen�to�wa�-
na na stro�nach�www�jest�zgod�-
na z za�in�te�re�so�wa�niem�in�ter�nau�ty
i sta�no�wi�uzu�peł�nie�nie�in�for�ma�cji,
któ�rych�ten�po�szu�ku�je.�Po�przez�cha�-
ty,�pocz�tę�elek�tro�nicz�ną�i fo�rum�dys�-
ku�syj�ne�re�kla�ma�w in�ter�ne�cie�jest

w peł�ni�in�te�rak�tyw�na.�Kam�pa�nie�od�-
sło�no�we�na por�ta�lach�te�ma�tycz�nych
są�istot�ną�kwe�stią�do�ty�czą�cą�obec�no�-
ści�na�sze�go�obiek�tu�w in�ter�ne�cie,
jed�nak�naj�więk�szy�na�cisk�wi�nien
być�po�ło�żo�ny�na wła�sną�stro�nę�do�-
mo�wą�i przy�zwy�cza�ja�nie�do jej�bez�-
po�śred�nie�go�od�wie�dza�nia.�War�to�za�-
in�we�sto�wać�w po�zy�cjo�-�no�wa�nie
or�ga�nicz�ne�stro�ny�do�mo�wej�obiek�tu
oraz�pro�wa�dzić�ak�tyw�nie�za�rzą�dza�ne
kam�pa�nie�lin�ków�spon�so�ro�wa�nych.
Te�ostat�nie�znacz�nie�ak�ty�wi�zu�ją
sprze�daż�ofert�spe�cjal�nych,�przez�co
ogra�ni�czo�nych�w cza�sie.

Kon�ku�ro�wa�nie�w in�ter�ne�cie�nie
po�win�no�być�ogra�ni�czo�ne�tyl�ko
do ce�ny�po�ko�ju,�bądź�po�zy�cji�w wy�-

ni�kach�wy�szu�ki�wa�nia.�Wy�sił�ki�skie�-
ro�wa�ne�na in�ten�sy�fi�ka�cję�sprze�da�ży
przez�wła�sną�stro�nę�www�po�win�ny
obej�mo�wać�dzia�ła�nia�z za�kre�su�in�-
ter�ne�to�we�go�PR,�czy�li:�
•�Uży�wa�nia�w stra�te�gii�mar�ke�tin�go�-
wej�me�diów�kre�owa�nych�przez�in�-
ter�nau�tów�(me�dia�spo�łecz�no�ścio�we
– pro�fi�le�na Fa�ce�bo�oku,�Twit�te�rze
etc.).�Za�mień�w atut�źró�dła�obiek�-
tyw�nej�in�for�ma�cji�o ho�te�lach,�czy�li
me�dia�kre�owa�ne�przez�kon�su�men�-
tów/in�ter�nau�tów,�jak:�blo�gi,�ran�kin�-
gi,�stro�ny,�jak�My�Spa�ce,�Lin�ke�dIn,
Yahoo�Trip�Plan�ner,�Igo�Ugo,�Tri�pA�-
dvi�sor.�Do�brym�przy�kła�dem�jest
stro�na www.ho�tel�chat�ter,�gdzie�moż�-
na po�znać�opi�nie�go�ści�ko�rzy�sta�ją�-
cych�ho�te�li�na ca�łym�świe�cie.�Ja�ki
slo�gan�re�kla�mo�wy�mo�że�rów�nać�się
z opi�nią�go�ścia�wy�ra�żo�ną�o jed�nym
z war�szaw�skich�ho�te�li�na stro�nie�tri�-
pa�dvi�sor.com?�Cyt.�„This�ho�tel�is�as
go�od as�all�the�re�views�you�re�ad.
I can’t�be�lie�ve I pa�id�on�ly 65�Eu�ros
to�stay�in�such�an�ama�zing�pla�ce.
Sa�dly�on�ly�had�ti�me�for�one�ni�ght
he�re.�Ro�oms�are�hu�ge,�be�au�ti�ful
beds,�ba�th�ro�oms�with�re�al�‘wow�fac�-
tor”�(…)�First�class�bu�si�ness�fa�ci�li�-
ties.�Su�perb�se�rvi�ce,�eve�ry�thing�sor�-
ted�wi�tho�ut�any�com�pla�int. I re�al�ly
can’t�think�of�any�thing�to�cri�ti�ci�se
abo�ut�this�ho�tel.�Oh�and�did I men�-
tion�the�swim�ming�po�ol�and�ja�cuz�zi
on�the�top�flo�or...?�

•�Zmień�elek�tro�nicz�ny�fol�der
na praw�dzi�wą�stro�nę,�czy�li�umoż�li�-
wiaj�do�ko�ny�wa�nie�re�zer�wa�cji�(wła�sne
na�rzę�dzie�– bo�oking�en�gi�ne). 40�proc.
re�zer�wa�cji�in�ter�ne�to�wych�na świe�cie
do�ko�ny�wa�ne�jest�przez�stro�ny�do�mo�-
we�ho�te�li.�Wie�le�stron�www�ho�te�li
two�rzo�nych�jest�bez�uwzględ�nie�nia
funk�cji�sprze�da�ży�on�li�ne.�Wie�le
z nich�sta�no�wi�w efek�cie�je�dy�nie�fol�-
der�w wer�sji�elek�tro�nicz�nej.�Dla�te�go
waż�nym�jest,�aby�uczy�nić�swo�ją�stro�-
nę�przy�ja�zną�dla�użyt�kow�ni�ka
i umoż�li�wić�mu�do�ko�na�nie�re�zer�wa�cji
i stwo�rzyć�sku�tecz�ne�na�rzę�dzie�do do�-
ko�ny�wa�nia�re�zer�wa�cji�w cza�sie�re�al�-
nym,�czy�li�Web�Bo�oking�En�gi�ne.�
•�Stwórz�szer�szy�kon�tekst�– umieść
na stro�nie�in�for�ma�cje�o swo�im�mie�-
ście,�re�gio�nie,�wy�ko�rzy�staj�atu�ty�re�-
gio�nu�do stwo�rze�nia�ofert�spe�cjal�-
nych�w swo�im�ho�te�lu.�Po�dob�nie�jak
w stra�te�gii�mar�ke�tin�go�wej�obiek�tu
ho�te�lo�we�go,�na je�go�stro�nie�win�ny
zo�stać�w pierw�szym�rzę�dzie�pod�kre�-
ślo�ne�uni�kal�ne�atu�ty�obiek�tu�i re�gio�-
nu.�Na�le�ży�stwo�rzyć�i otwo�rzyć
do sprze�da�ży�przez�in�ter�net�ofer�ty,
któ�re�umoż�li�wia�ją�ich�wy�ko�rzy�sta�-
nie,�np.�pa�kie�ty�ro�dzin�ne,�spa,�gol�fo�-
we�i week�en�do�we,�ofer�tę�week�en�-
dów�we�dwo�je,�ofer�tę�po�dró�ży
po�ślub�nej,�kur�sy�go�to�wa�nia,�warsz�ta�-
ty�ma�lar�skie�i in�ne.�Ta�kie�ofer�ty�ma�-
ją�nie�tyl�ko�zna�cze�nie�w pro�ce�sie
sprze�da�ży�on�li�ne,�sta�no�wią�tak�że�do�-

Autorkatekstu
– Joanna Kuźmic-
ka– jesthotela-
rzem,doradcą,
trenerem,właści-
cielkąfirmydorad-
czej,współpra-

cownikiemCEiB,ekspertem
hotelowymPL2012.Wcześniejzaj-
mowałastanowiskozastępcydyrek-
torapięciogwiazdkowegohotelu
DwórOliwskii kierownikamarketin-
guw trzygwiazdkowymhoteluMer-
cureHeveliusw Gdańsku.

CentrumEdukacjii Biznesukom-
pleksowowspierafirmyw realizacji
celówbiznesowych.Firmaorganizu-
jeindywidualneszkoleniadedyko-
wanerozwiązaniukonkretnychpro-
blemówdanegoobiektu.
Specjalizujesięw szkoleniachdla
wszystkichdziałówhotelu,począw-
szyod pokojowych,poprzezrecep-
cjonistów,kelnerów,działymarke-
tingu,na dyrektorachoperacyjnych
skończywszy.Działaniafirmywspie-
raPIT.Więcejinformacjina stronie
www.ceib.com.pl
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P A ZŹ́ d Z I E r n I k / Ś W I A T  H O T E L I  2 0 1 0

sko�na�łe�na�rzę�dzie�do pro�mo�cji�w in�-
ter�ne�cie�i in�nych�me�diach.�Przy�kła�dy
sztan�da�ro�wych�ofert�ho�te�li�sie�cio�-
wych�do�star�cza�ją�Mar�riott�z ofer�tą
„Stay�for�Bre�ak�fast”,�Cho�ice�Ho�tels
z ofer�tą�„Sum�mer�Ga�te�ways”,�czy
„Lu�xu�ry�Esca�pes”�ho�te�li�SLH.
Na za�koń�cze�nie�in�ter�ne�to�we�go�PR
kil�ka�spraw�tech�nicz�nych�– czy�li�po�-
stu�la�ty�do�ty�czą�ce�funk�cjo�nal�no�ści
i er�go�no�mii�stro�ny�do�mo�wej�ho�te�lu:
•�za�dbaj�o po�zy�cjo�no�wa�nie�i lin�ko�-
wa�nie,
•�ułatw�od�naj�dy�wa�nie�in�for�ma�cji
na stro�nie�(za�sa�da�trzech�klik�nięć),
•�stwórz�bez�piecz�ny�sys�tem�płat�no�-
ści,�za�znacz�wy�raź�nie�wa�run�ki�anu�-
la�cji�re�zer�wa�cji,
•�za�dbaj�o po�zy�cjo�no�wa�nie,�określ
wła�ści�we�sło�wa�klu�cze,�po któ�rych
wy�szu�ki�war�ka�od�naj�dzie�twój�ho�tel
(me�ta�tags),
•�pa�mię�taj�o gę�sto�ści�słów�klu�czy
w tek�ście�swo�jej�stro�ny�oraz�o jej
efek�tyw�nym�lin�ko�wa�niu,�czy�li
umiesz�cze�niu�lin�ków�do two�jej�stro�-
ny�www�na in�nych�stro�nach�o wy�so�-
kiej�oglą�dal�no�ści.�

Eg za min z pro fe sjo na li zmu,
czy li re ve nue ma na ge ment

Kon�se�kwent�na re�ali�za�cja�przy�ję�-
tej�stra�te�gii�mar�ke�tin�go�wej,�czy�li
kie�run�ko�we�i sku�tecz�ne�od�dzia�ły�wa�-
nie�na wy�róż�nio�ne�seg�men�ty�do�ce�lo�-
we,�za po�mo�cą�uni�kal�ne�go�prze�ka�zu
i po�przez�efek�tyw�ne�na�rzę�dzia�mar�-
ke�tin�gu�sta�no�wi�o suk�ce�sie.�Pra�wie.�

Ła�two�wy�obra�zić�so�bie�ho�tel�spa
w ci�chej�miej�sco�wo�ści�na Ma�zu�rach,
świet�nie�po�zy�cjo�no�wa�ny�w umy�śle
na�byw�cy�ja�ko�ide�al�ne�ve�nue�do let�-
nie�go�wy�po�czyn�ku�po�łą�czo�ne�go
z od�no�wą�bio�lo�gicz�ną.�Ła�two�tak�że
wy�obra�zić�so�bie,�jak�wy�so�kie�ob�ło�-
że�nie�od�no�to�wu�je�ten�obiekt�w mie�-
sią�cach�od po�cząt�ku�czerw�ca
do koń�ca�sierp�nia�i jak�wy�so�ka�jest
fre�kwen�cja�w tzw.�dłu�gie�week�en�dy
w ska�li�ca�łe�go�ro�ku.�

Re�ve�nue�ma�na�ge�ment�to�sztu�ka
opty�ma�li�za�cji,�to�za�rzą�dza�nie�przy�-
cho�dem�ho�te�lu.�Tech�ni�ka�opie�ra�się
na ana�li�zie�da�nych�hi�sto�rycz�nych�do�-
ty�czą�cych�ob�ło�że�nia�w po�szcze�gól�-
nych�mie�sią�cach�i dniach�w ro�ku,�an�-
ty�cy�pa�cji�zda�rzeń�(ka�len�da�rium
im�prez�w re�gio�nie)�oraz�ana�li�zie�już
przy�ję�tych�re�zer�wa�cji.�Pro�wa�dzi
do usta�le�nia�za�sad�opty�ma�li�zu�ją�cych
przy�chód�obiek�tu�po�przez�wa�run�ki
do�dat�ko�we,�jak�m.in.�mi�ni�mal�ny�po�-
byt�w szczy�cie�se�zo�nu,�ce�na dnia
(z ang.�BAR�– best�ava�ila�ble�ra�te),
bądź�do�ba�za po�ło�wę�ce�ny�w okre�sie
po�za se�zo�nem.�Przy�kład�ta�kie�go

ogra�ni�cze�nia�sprze�da�ży�w sy�tu�acji
nad�wyż�ki�po�py�tu�z (ang.�sa�les�re�-
stric�tion)�mo�że�do�ty�czyć�week�en�dów
la�tem�i po�le�gać�na wy�łącz�nej�ak�cep�-
ta�cji�po�by�tów�na trzy�no�ce.�Od�wo�łu�-
jąc�się�do przy�kła�du�ho�te�lu�spa
na Ma�zu�rach,�zna�jąc�sta�ty�sty�kę�bar�-
dzo�wy�so�kie�go�ob�ło�że�nia�w piąt�ki
i jed�no�cze�śnie�bar�dzo�ni�skie�go�ob�ło�-
że�nia�w nie�dzie�le,�w okre�sie�let�nim,
ho�tel�mo�że�kształ�to�wać�po�pyt�two�-

rząc�atrak�cyj�ny�pa�kiet�na trzy�do�by
obej�mu�ją�cy�noc�leg�z nie�dzie�li�na po�-
nie�dzia�łek.�Przyj�mu�jąc�re�zer�wa�cje
ho�tel�ak�cep�tu�je�w pierw�szej�ko�lej�no�-
ści�zgło�sze�nia�osób�de�cy�du�ją�cych�się
na wspo�mnia�ny�pa�kiet�i za�pew�nia
tym�sa�mym�ob�ło�że�nie�kło�po�tli�wej
do�by�z nie�dzie�li�na po�nie�dzia�łek.�In�-
ny�przy�kład�to�blo�ka�da�po�ten�cja�łu�re�-
zer�wa�cyj�ne�go�ho�te�lu�przy�ję�tą�na pią�-
tek�im�pre�zą�kon�fe�ren�cyj�ną,�w przy�-

pad�ku�okre�su�let�nie�go�przy�ję�cie�re�-
zer�wa�cji�du�żej�jed�no�dnio�wej�im�pre�zy
kon�fe�ren�cyj�nej�wy�łą�cza�obiekt�ze
sprze�da�ży�dłuż�szych�po�by�tów�dla�go�-
ści�in�dy�wi�du�al�nych.�Za�rzą�dza�nie
przy�cho�dem,�czy�li�tech�ni�ka�re�ve�nue
ma�na�ge�ment�po�zwa�la,�na pod�sta�wie
ana�li�zy�prze�szło�ści�prze�wi�dy�wa�nia
przy�szło�ści,�przyj�mo�wać�re�zer�wa�cje,
któ�re�gwa�ran�tu�ją�ho�te�lom�naj�bar�dziej
opty�mal�ny�przy�chód.��
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