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REZERWACJA 
2.2 REZERWACJA 

2.2.1 SPOSOBY OFEROWANIA MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA 

ABSTRAKT 

Cały proces można podzielić na dwie podstawowe grupy, które są bardzo ważne dla odróżnienia i 
zrozumienia, że jakość jest ważna w obu przypadkach. Pierwszym krokiem jest zaprezentowanie swoich 
obiektów w Internecie, czasopismach, na plakatach i innych materiałach reklamowych dotyczących 
rezerwacji noclegów. Druga grupa to kroki, które podejmujesz, jako wynajmujący po dokonaniu 
rezerwacji. Wymagana jest oficjalna strona internetowa, która musi wyglądać atrakcyjnie i klient może 
łatwo znaleźć na niej wszystkie informacje. Niezbędna jest również strona na Facebooku.  
 
Technologia informatyczna towarzyszy każdemu użytkownikowi, w tym każdemu turyście, na wszystkich 
etapach cyklu konsumpcji produktu turystycznego: podczas informowania i wyboru miejsca docelowego, 
podejmowania decyzji o podróży, rezerwacji, płatności i w przygotowaniach do podróży, podczas pobytu 
turystycznego i po podróży.  
 
Rezerwacja jest szczególną formą działalności gospodarczej, biznesu w świecie wirtualnym, w którym 
odbywa się kupno i sprzedaż, wymiana wartości, czy też transakcja funduszy. Ma to duże znaczenie w 
turystyce, gdzie priorytetem jest szybkość, dostępność danych i minimalizacja niepotrzebnych e-maili 
czy rozmów telefonicznych. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Propozycje noclegów stanowią istotną ramę dla przyjaznej dla użytkownika rezerwacji. Pomagają 
klientom w łatwym i szybkim znalezieniu najodpowiedniejszej dla nich kwatery zgodnie z ich 
specjalnymi potrzebami. Propozycje powinny przekonać odwiedzających do zakończenia procesu 
rezerwacji.  
 
Wysokiej jakości zdjęcia i filmy są niezbędne, ponieważ utrzymają użytkownika na stronie. Dostępne 
kwatery, sezonowe oferty i odpowiadające im ceny powinny być łatwe do zobaczenia i dobrze 
przedstawione.  
Ponieważ sugestie dotyczące zakwaterowania dotyczą również osób podróżujących za granicą, firma 
powinna wprowadzić niezbędne przepisy w celu wyświetlenia w wyszukiwarce różnych opcji językowych 
i walut. 
 
Systemy rezerwacji online mają bezpośredni wpływ na szybkość sprzedaży zleceń podróży online, które 
stały się nieodzownym sposobem komunikacji w biznesie biur podróży, zarówno z partnerami 
biznesowymi, jak i potencjalnymi klientami i użytkownikami usług. Bez odpowiedniego komputerowego 
systemu rezerwacji niemożliwe jest prowadzenie sprzedaży online usług transportu pasażerskiego dla 
potencjalnych klientów, jak również sprzedaż pakietów podróży. 
 
Systemy rezerwacji hoteli online lub biur podróży są najbardziej efektywnym i najszybszym sposobem 
sprzedaży zdolności. Rezerwacja online polega na umożliwieniu turystom, zagranicznym 
touroperatorom lub agencjom, dostępu do strony danego miejsca lub hotelu, przejrzeniu oferty, a w 
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następnie sprawdzeniu dostępności w wybranym terminie, wybraniu dostępnej kwatery. 
 
Odwiedzający stronę rezerwacyjną muszą zostać zapoznani z najlepiej sprzedającymi się cechami 
zakwaterowania (zakwaterowanie prywatne, hotel itp.). Projekt, wysoka jakość obrazów i, czyli pełne 
wrażenie wizualne to najważniejsza kwestia, aby utrzymać odwiedzającego na stronie. 
Najważniejszą wskazówką jest połączenie biznesu z użytkownikiem i przekazanie wiadomości o 
wyjątkowości Twojego zakwaterowania. 
Najpotężniejszym sposobem przekazywania wiadomości jest z pewnością wykorzystanie wysokiej jakości 
obrazów. Wszystkie kwatery muszą być sfotografowane przez profesjonalnych fotografów.  
 
Użytkownik powinien mieć możliwość łatwego sprawdzenia dostępności miejsca zakwaterowania. 
Kalendarz online na stronie internetowej rezerwacji musi być widoczny na wszystkich stronach, na 
których użytkownik powinien mieć możliwość przeglądania dostępnych sekcji dla wybranych terminów. 
 
Podając praktyczny przykład rozwiązań w zakresie zakwaterowania klientów (na przykład: pokój 
jednoosobowy, pokój dwuosobowy, apartament jednoosobowy, apartament dwuosobowy, itp.). W ten 
sposób ułatwiamy klientowi wybór i usprawniamy cały proces rezerwacji. Ważne jest również podanie 
konkretnych szczegółów oferowanych rozwiązań i dostępnych numerów (np.: "2 studia z widokiem na 
morze i 1 studio na parterze ogrodem"; "ostatni dostępny podwójny apartament"), w celu dokładnego 
określenia wyboru klienta, zwiększenia atrakcyjności rozwiązania i skłonienia, aby dokonać rezerwacji. 
 

TYP DZIAŁANIA 

1. Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Dziesięciolecia inwestycji w rozwój zaowocowały powstaniem Wieloużytkownikowych 
Skomputeryzowanych Systemów Rezerwacji, bez których funkcjonowanie nie tylko nowoczesnego 
lotnictwa, ale także innych gałęzi transportu, turystyki i gościnności jest dziś nie do pomyślenia. 
Ulepszenie elementów wizualnych może być wdrożone natychmiast dzięki współpracy z profesjonalnym 
fotografem.  
Dodatkowe funkcjonalności strony zależą od rozwiązania zastosowanego na stronie internetowej i mogą 
wymagać od kilku dni do kilku tygodni. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 
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Sugestie związane z zakwaterowaniem mają pozytywny wpływ: 
 

- większa ilość konwersji,  
- niższe wskaźniki rezygnacji z usług w zakresie rezerwacji, 
- zaopatrywanie się w produkty tam, gdzie jest to najtańsza opcja, 
- redukcja kosztów operacyjnych, 
- możliwość szybkiej i taniej realizacji zamówień, 
- oszczędzając czas, 
- zwiększenie elastyczności i efektywności biznesowej. 

 
Sugestie dotyczące zakwaterowania mają negatywny wpływ: 
 

- przedstawianie propozycji noclegów w sposób zakłócony,  
- konieczność ciągłego inwestowania w dalszy rozwój, 
- trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednim doświadczeniem, 
- ryzyko oszustwa, 
- zwiększone koszty marketingowe związane z agresywną konkurencją (nie jest łatwo stworzyć 

silną markę wśród milionów stron internetowych w Internecie), oraz 
- kradzież tożsamości klienta. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Mniejszy wskaźnik rezygnacji z oferty przez klienta, obniżenie kosztów eksploatacji, skrócenie czasu 
realizacji. 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana  

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

Panian, Ž.; Internet, a mały biznes; Informator, Zagrzeb, 2000.  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 
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Farrokh Mamaghani, Wpływ e-commerce na podróże i turystykę: Analiza historyczna, 2009. 
Woolford L. (2006). Wpływ Internetu na podróże i turystykę, część 1. USDM.netto 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Dodatkowe funkcje pomagające użytkownikom w dokonywaniu rezerwacji zwiększą całą sprzedaż, 
oczekuje się, że poprawa funkcjonalności wizualnych i wykorzystanie dodatkowych języków pomoże 
zwiększyć sprzedaż transgraniczną.  
Dokładniej rzecz ujmując, trudno jest uzyskać rezerwacje od osób z zagranicy podróżujących po raz 
pierwszy do celu podróży bez żadnych starań. 
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne znacznie zmieniły branżę hotelarską. Goście hotelowi coraz 
częściej decydują się na rezerwację online zakwaterowania i całej podróży. Mimo to, większość firm 
hotelarskich generuje rezerwacje online poprzez kanały pośrednie, takie jak biura podróży online.  

 

2.2.2 RECENZJE KLIENTÓW  

ABSTRAKT 

Recenzje są jednym z najważniejszych narzędzi marketingowych we współczesnym biznesie 
turystycznym, zależne od Internetu i reklamodawców internetowych. Dobrą rzeczą w recenzjach jest to, 
że można łatwo zwiększyć liczbę rezerwacji na apartamenty, pokoje lub domy wakacyjne. Zła wiadomość 
jest taka, że równie łatwo komentarze na temat zakwaterowania mogą pogorszyć reputację z powodu 
złych opinii. 
Przed dokonaniem rezerwacji klienci online badają w sieci, co inni mają do powiedzenia na temat 
miejsca docelowego (miasto, hotel, kwatery prywatne, Airbnb,...), które ich interesuje. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku podróży, ponieważ wiele osób jest nowych w danym miejscu 
podróży i weźmie pod uwagę opinie osób, które przeżyły podobne doświadczenia. Odwiedzający, którzy 
czytają recenzje obiektów/towarów konsumpcyjnych, mają o 6% wyższą średnią wartość zamówień niż 
odwiedzający, którzy nie czytają recenzji. 
Czytanie recenzji jest bardzo ważne dla rozwoju biznesowego każdej destynacji. Opinie klientów mogą 
drastycznie zminimalizować wskaźniki odrzuceń i porzuceń witryny, a także zwiększyć wiarygodność 
biznesową. Ponadto opinie użytkowników są cennym aspektem obsługi klienta, dlatego można je 
wykorzystać w ten sposób, biorąc pod uwagę opinie w celu optymalizacji oferowanych usług. 
 
Główne zalety ocen (recenzji) autorstwa Gavilana, Avello i Martineza-Navarro (2017) to: 
- „Użytkownicy sieci bardziej ufają złym ocenom niż dobrym ocenom. Jednak konsumenci zazwyczaj 
wybierają hotele z lepszymi ocenami. 
- Wyniki sugerują asymetryczną interakcję między ocenami liczbowymi, a liczbą recenzji. 
- Złe oceny są godne zaufania bez względu na liczbę recenzji. 
- Dobre oceny są godne zaufania tylko wtedy, gdy towarzyszą im duża liczba recenzji. ”(Gavilan i in., 
2017) 
 
Oto sześć najważniejszych statystyk dotyczących przeglądów online według witryny siteminder.com: 
„88% podróżnych odfiltrowuje hotele ze średnią oceną poniżej trzech, 32% wyeliminowało te z oceną 
poniżej czterech, 96% uważa recenzje za ważne podczas wyszukiwania hotelu, 79% przeczyta od 6 do 12 
recenzji przed podjęciem decyzji o zakupie , Czterech na pięciu uważa, że hotel, który odpowiada na 
opinie, bardziej dba o swoich klientów, a 85% zgadza się, że przemyślana odpowiedź na recenzję poprawi 
ich wrażenia o hotelu. ”(Siteminder.com) 
 



 
 

 

2018-1-UK01-KA205-047672 

Jedna zła ocena może spowodować utratę do 30 rezerwacji! W artykule na temat wpływu ocen i recenzji 
online stwierdzono, że użytkownicy bardziej ufają złym ocenom niż dobrym ocenom (stayntouch.com). 
 
Krótko mówiąc, opinie poprzednich gości wpływają na umysły czytelnika, a złe recenzje zdecydowanie są 
złe dla biznesu. 

OGÓLNY OPIS  

 
Wszystkie treści na stronie muszą być atrakcyjne, unikalne i opatrzone marką. Najważniejszą częścią 
strony internetowej obiektu noclegowego jest jego zawartość. 
Zawartość strony internetowej musi jasno prezentować i jednolicie przedstawiać to, co dany obiekt 
oferuje i gdzie się znajduje. Podczas wyszukiwania potencjalnych klientów, zastanów się, czego zwykle 
szukają i będzie to: (1) produkt lub usługa oraz (2) miejsce, w którym mają nadzieję na znalezienie tego 
produktu lub usługi. 
 
Ale należy również pomyśleć o obszarze geograficznym, konkretnej lokalizacji, i o tym, kto jest odbiorcą 
docelowym. Poza lokalizacją i podaniem adresu na wszystkich stronach witryny, konieczne są dodatkowe 
treści wyjaśniające różne atrakcje i punkty orientacyjne wokół proponowanej lokalizacji. 
 
Często dodajesz wysokiej jakości treści do swojej strony internetowej, aby przyczynić się do konwersji i 
zabezpieczyć więcej rezerwacji. Warto częściej dodawać nowe treści, bo poprzez aktywność „zachęcisz” 
wyszukiwarki do katalogowania stron w serwisie, co pomoże zwiększyć Twoje rankingi w 
wyszukiwarkach i przyniesie większy ruch na stronie. Posiadanie aktualnych treści na stronie 
internetowej oznacza sygnał dla wyszukiwarek internetowych, że strona jest regularnie aktualizowana. 
 
Materiały wizualne zapewniają, że klient ma pełny obraz doświadczeń z podróży oraz miejsca, w którym 
będzie przebywał. 
 
Sekcja zawierająca wysokiej jakości zdjęcia i/lub filmy - rozwiązania dotyczące zakwaterowania, musi 
być wyświetlona przed dokonaniem rezerwacji, jak również po wybraniu pokoju. Paleta (6-10) 
profesjonalnych zdjęć / filmów jest najbardziej pożądaną opcją. 
Zdjęcia i filmy wideo powinny być ukierunkowane na profil klienta i umiejscowienia (np. klasyczne i 
proste dla ofert rodzinnych; niekonwencjonalne i atrakcyjne dla młodych ludzi, itp.) W przypadku 
udostępniania wideo ważne jest zapewnienie, aby było ono zrozumiałe dla międzynarodowej 
publiczności. Oznacza to, że jeśli istnieją odniesienia w języku lokalnym (np. chorwackim), muszą być 
one przetłumaczone przynajmniej na język angielski, aby treść była zrozumiała dla szerszej grupy 
potencjalnych klientów. 
Przyciągniesz i zatrzymasz więcej klientów, jeśli dasz im możliwość wgrywania swoich zdjęć do 
dedykowanej sekcji. 
 
Strony z recenzjami z podróży, takie jak TripAdvisor, mają bezpośredni wpływ na przychody właścicieli 
hoteli. Każdego miesiąca 456 milionów ludzi - około jedna na 16 osób na świecie - odwiedza 
TripAdvisor.com, aby zaplanować lub ocenić wyjazd, a obecnie ponad 200 nowych postów jest 
umieszczanych na TripAdvisor, co minutę. Firma badawcza Oxford Economics stwierdziła, że opinie i 
wyniki TripAdvisor miały wpływ na około 546 miliardów dolarów wydatków na podróże w 2017 roku, – 
co jest pokaźnym wynikiem.  

TYP DZIAŁANIA 

3. Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji.  
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POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Dwa do trzech dni na ustalenie procedury; poświęcenie każdemu klientowi kilka chwil przy jego 
wymeldowaniu na zebranie recenzji. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna:  
 
 - Może to drastycznie zwiększyć widoczność obiektu noclegowego w sieci. 
 
Negatywna:  
 
 - Negatywne opinie i słabe recenzje mogą mieć negatywny wpływ na potencjalnych klientów. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

 
Lepszy ruch w sieci. Sześć najważniejszych statystyk dotyczących recenzji online: 
88% podróżujących odfiltrowuje hotele ze średnią oceną gwiazdkową poniżej trzech, 32% wyeliminowało 
hotele z oceną poniżej czterech, 96% uważa recenzje za ważne przy sprawdzaniu hotelu, 79% przeczyta 
od sześciu do dwunastu recenzji przed podjęciem decyzji o rezerwacji, czterech na pięciu uważa, że hotel, 
który odpowiada na recenzje bardziej dba o swoich klientów, a 85% zgadza się, że przemyślana 
odpowiedź na recenzję poprawi dalsze wrażenie o hotelu.  
Opinie podróżnych mogą zwiększyć Twoje szanse na zysk, pomóc firmie bardziej zdobyć klientów i 
zwiększyć udział w rynku. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 
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Revinate, https://www.revinate.com/blog/7-ways-to-improve-tripadvisor-performance/  
Siteminder, https://www.siteminder.com/r/marketing/hotel-online-reviews/influence-travellers-
reviews-hotel/  
StayNtouch, https://www.stayntouch.com/blog/how-online-reviews-impact-hotel-revenue/   

DODATKOWE ŹRÓDŁA 

Od bardziej komercyjnych po bardziej specjalistycznych stron internetowych dla niezależnych 
podróżnych: 
 
Wyszukiwarka recenzji podróżnych  
http://www.tripadvisors.com;  
 
Wyszukiwarka recenzji podróżnych 
http://www.virtualtourist.com;  
 
Wyszukiwarka recenzji podróżnych 
http://www.responsibletravel.com;  
 
Wyszukiwarka recenzji podróżnych 
http://www.zoover.com;  
 
Wyszukiwarka recenzji podróżnych 
http://www.independenttravel.com;  
 
Jak korzystać z recenzji online, aby zaplanować następną podróż: 
http://business.financialpost.com/2014/03/13/how-to-use-online-travel-review-websites-
to-plan-your-next-business-trip/  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Zwrócenie uwagi na aspekt wielokulturowości ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza dla podróżnych z 
zagranicy. Należy uwzględnić ich potrzeby, jak również ich opinie i recenzje. Muszą istnieć przepisy 
ułatwiające zgłaszanie uwag w różnych językach.  
Jest to bardzo ważna cecha w przypadku rezerwacji transgranicznych, ponieważ podróżni będą bardzo 
chętnie czytali recenzje od osób z ich kraju. Jeśli uda im się znaleźć i przeczytać dobre recenzje od 
rodaków, ich zaufanie wzrośnie, co doprowadzi do rezerwacji. Oczywiście wybierając się do obcego kraju 
i miejsca na wakacje będziesz szukał opinii innych, którzy przeżyli to konkretne doświadczenie. 
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2.2.3 SPRAWDZANIE POSTĘPU W PROCESIE REZERWACJI 

ABSTRAKT 

Widoczność jest kluczem do biznesu, a z pomocą marketingu internetowego z pewnością zwiększysz 
liczbę rezerwacji w czasach mniejszego popytu. Dla każdego okresu zaleca się dostosowanie zawartości 
strony głównej prezentowanie oferty, tak, aby turyści chcieli przyjechać. Bardzo ważnymi segmentami 
rezerwacji są opcje i narzędzia Google, dzięki którym można zwiększyć Twoją widoczność dla 
potencjalnych klientów i zwiększyć liczbę rezerwacji.  
 
Postęp w procesie rezerwacji musi być jasny i zawierać oczywiste kroki, aby klient mógł bez wysiłku po 
nich nawigować. Ważnym elementem jest również zapewnienie klienta, że transakcja jest bezpieczna. 
Oba te elementy ułatwią klientowi sfinalizowanie rezerwacji. Faktem jest, że brak możliwości 
podejrzenia postępów w rezerwacji powoduje wysokie wskaźniki rezygnacji z e-sklepów wszelkiego 
rodzaju. 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Klient musi przedstawić przegląd całego postępu rezerwacji. 
Firma zajmująca się rezerwacją (biuro podróży, hotel itp.) musi upewnić się, że użytkownik jest 
świadomy każdego kroku rezerwacji.  
Konieczne jest ciągłe sprawdzanie każdego kroku (np. Wyświetlanie całego przepływu pracy u góry 
strony i dokładnych punktów bieżącego procesu, w tym wskaźnika, np .: „jesteś w kroku 3 z 4”) i pomoc 
przy użyciu różnych środków komunikacji na każdym etapie (e-mail, telefon, czat).  
 
Niezależnie od tego, czy jest to rozproszenie w samej witrynie, czy zewnętrzne, rozproszenie zabija 
konwersje. 
Na zewnętrzne rozproszenia nie można wpływać w znacznym stopniu. Dlatego proces rezerwacji 
powinien zostać uproszczony. Im prostszy proces rezerwacji, tym mniej zakłóceń na stronie, tym szybciej 
rezerwacja zostanie zakończona, co spowoduje więcej potwierdzonych (sprzedanych ustaleń) rezerwacji. 
 
Liczba rezygnacji wzrasta dla każdego pola w procesie rezerwacji, co oznacza, że liczba rośnie w 
przypadku nieistotnych wniosków, takich jak numer telefonu, obywatelstwo, a nawet faks. 
Warto zauważyć, że podczas procesu kasowania informacje dotyczące bezpieczeństwa danych 
transakcyjnych (pieczęci zaufania, certyfikatów SSL itp.) muszą być stale wyświetlane. 
 
Proces rezerwacji musi być szybki, łatwy i wygodny. 
Możemy podać pięć głównych powodów i rozwiązań dotyczących rezygnacji z rezerwacji (przez 
vizlly.com): pierwszy problem to „Po prostu szukam”, co oznacza, że podróżni nie myślą o konkretnej 
lokalizacji, planując podróż, ale przeglądają i czekają na odpowiednią ofertę lub lokalizację na podróż. 
Drugi problem to „niska postrzegana wartość” - dzieje się tak, gdy użytkownicy rezygnują z rezerwacji, 
ponieważ uważają, że jest to zbyt kosztowne. Trzecim problemem jest „cena całkowita”, która pojawia 
się, gdy wyświetlana jest pełna cena, w tym dodatki, co sprawia, że potencjalni klienci nie decydują się 
ostatecznie na sfinalizowanie zakupu. Czwarty problem, „Formularze i dane osobowe”, występuje, gdy 
klient rezygnuje z rezerwacji po otrzymaniu prośby o podanie danych osobowych, a piąty i ostatni 
problem, „Powolne ładowanie”, dotyczy wyłącznie rezerwacji mobilnych, gdy klienci rezygnują z 
rezerwacji z powodu wolnego czasu ładowania strony. 
 
Wszystkie te problemy można rozwiązać. Ważne jest przestrzeganie tych zaleceń: 
 
(1) „Po prostu szukam” jako jeden z głównych problemów można rozwiązać dzięki ulepszonej 
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wizualizacji na głównej (domowej) stronie internetowej i obiektywnych informacjach o lokalizacji, 
ponieważ; dobra lokalizacja jest subiektywna dla podróżnika. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kto jest 
idealnym gościem (grupa docelowa) dla miejsca docelowego i dostosować treść strony do specyfiki grupy 
docelowej. 
 
(2) „Niska postrzegana wartość” może zostać rozwiązana poprzez specjalne oferty lub promocje na 
stronie internetowej. Karta Oferty specjalne powinna znajdować się na docelowej stronie głównej. 
Podróżni szukają oferty i potrzebują jasnych i łatwych do znalezienia informacji, które utrzymają ich w 
procesie rezerwacji. 
 
(3) „Cena całkowita” - pokaż rozbicie pełnej ceny w walucie rodzimej podróżnych, ze wszystkimi 
dodatkowymi kosztami, takimi jak podatki, tak wcześnie, jak to praktycznie możliwe. Jednym z 
pomysłów na skuteczne rozwiązanie może być wdrożenie widżetu zajmującego się przeliczaniem walut 
przy kasie w Twojej witrynie. 
 
(4) „Formularze i dane osobowe” - formularze z prośbą o podanie jakichkolwiek danych osobowych 
powinny być krótkie, a jedynie podstawowe informacje wymagane do zrealizowania rezerwacji są 
niezbędne dla klienta. 
 
Upewnij się również, że sekcja złożenia ostatecznego zamówienia zawiera jak najmniej stron i kliknięć. 
 
(5) „Powolne ładowanie” - Twoja witryna powinna być zoptymalizowana do użytku na urządzeniach 
mobilnych, aby zapewnić szybsze ładowanie i spójną, bezproblemową jakość obsługi na różnych 
urządzeniach. 
 
Rezerwacje podróży (zakwaterowania i biletów lotniczych) dokonywane na urządzeniach mobilnych 
rosną każdego roku. Mając to na uwadze, strona internetowa dostosowana do urządzeń mobilnych z 
dużym wyświetlaczem ułatwia rezerwację na Twojej stronie. 
 

TYP DZIAŁANIA 

2. Proste działania, które nie mają żadnych warunków wstępnych, ale wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d.  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Dwa dni na ustalenie procedury. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna:  
 
 - Przejrzystość w całym procesie rezerwacji, pomniejszona o wskaźnik rezygnacji z rezerwacji. 
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Negatywna: 
 
 - Koszty finansowe w celu zainstalowania funkcji postępu rezerwacji na stronie internetowej. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Zwiększenie bezpieczeństwa (postrzeganego) procesu rezerwacji i sprawienie, że klient będzie czuł się 
bezpiecznie i dobrze poinformowany na wszystkich etapach, co może mieć duży wpływ na wskaźnik 
ruchu na stronie oraz zatrzymanie klienta na stronie.. 

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Podstawowa 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony  

BIBLIOGRAFIA  

Xinyuan (Roy), Zhao; Liang, Wang; Xiao, Guo; Rob Law; Wpływ recenzji online na intencje rezerwacji 
hotelu online to online, Online hotel booking intentions, International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, Vol. 27 No. 6, 2015pp. 1343-1364 
 
Paski śledzenia postępów na stronach internetowych:  
http://www.smashingmagazine.com/2010/01/15/progress-trackers-in-web-design-
examples-and-best-design-practices  
 

DODATKOWE ŹRÓDŁA 

Przewodnik po procesie rezerwacji: 
http://www.bookeasy.com/help/index.html?tour_booking.html 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Zidentyfikowano sześć istotnych cech recenzji online, a mianowicie przydatność, fachowość recenzenta, 
aktualność, objętość, wartość (negatywna i pozytywna) oraz kompleksowość. Wyniki analizy 
potwierdziły pozytywne związki przyczynowo skutkowe pomiędzy użytecznością, wiedzą recenzenta, 
terminowością, objętością i kompleksowością, a intencjami respondentów w zakresie rezerwacji online. 
Zidentyfikowano znacząco negatywny związek między negatywnymi ocenami online a zamiarami 
rezerwacji online, natomiast wpływ pozytywnych ocen online na zamiary rezerwacji nie był istotny 
statystycznie.  

http://www.smashingmagazine.com/2010/01/15/progress-trackers-in-web-design-examples-and-best-design-practices
http://www.smashingmagazine.com/2010/01/15/progress-trackers-in-web-design-examples-and-best-design-practices
http://www.bookeasy.com/help/index.html?tour_booking.html
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2.2.4 DOSTARCZANIE PODRÓŻY MARZEŃ 

ABSTRAKT 

W tej branży zawsze chodziło o tworzenie wspaniałych doświadczeń i wspomnień dla ludzi, którzy są 
podróżnikami/ turystami. Projektowanie doświadczeń z podróży to głęboka osobista relacja pomiędzy 
profesjonalistą, a klientem. Oznacza to, że projekt może być głównym czynnikiem zaufania 
zwiedzających, gdy szukają rekomendacji i informacji, a także może być głównym powodem wyboru 
danej wycieczki, pobytu w konkretnym hotelu, a nawet decyzji, by odwiedzić miasto lub kraj w ogóle. 
Strona podróżnicza musi być inspirująca i musi zawierać wszystkie informacje potrzebne klientowi do 
ułożenia swoich planów podróży. Ważne jest również, aby podkreślić, że projektanci podróży opracowują 
długoterminowe plany podróży w oparciu o profil klienta (w oparciu o wiek, dzieci, budżet, życzenia, listę 
miejsc docelowych). 
 
Zaprojektowanie wycieczki w oparciu o rzeczywiste wrażenia z miejsca docelowego pomaga klientowi 
wyobrazić sobie wakacje, rozpoznać korzyści płynące z dotarcia do miejsca docelowego i maksymalnie 
wykorzystać czas spędzony na wakacjach. 
Personalizacja usług (szczególnie w turystyce) przyczynia się do konwersji e-commerce - ogólnie. Jest to 
szczególnie ważne w sektorze zakwaterowania (np. kwatery prywatne, apartamenty i rodzinne 
gospodarstwa rolne). 
 
Dodatkowe sugestie, takie jak informacje o popularnych miejscach do odwiedzenia i / lub działaniach 
rekreacyjnych, mogą ulepszyć ofertę, zachęcić do rezerwacji i spowodować wzrost sprzedaży usług 
turystycznych. 
Firma może wykorzystywać informacje o użytkownikach w celu informowania ich o atrakcyjnych 
podróżach odpowiednich dla każdego użytkownika. 
 
W debacie na temat trwałości strategii rozwoju turystyki masowej w średnim i długim okresie w danym 
miejscu powszechnie broniono wygody przesunięcia schematu specjalizacji w kierunku wyższych 
standardów jakości w produkcji wrażeń dla odwiedzających. 
 
Projektowanie wrażeń z podróży jest czymś, w czym można odróżnić się od konkurencji, ponieważ 
większość konkurencji będzie robić mniej więcej te same rzeczy. Projektowanie wrażeń związanych z 
podróżą dla Twojej oferty będzie najbardziej efektywną reklamą dla Twojej firmy. Każda firma 
turystyczna (firma rezerwacyjna, hotel itp.) powinna znać oferty konkurencji, aby odpowiednio 
zareagować; powinna być w stanie odpowiedzieć inną ofertą turystyczną i szczegółowo opisać 
podróżnym, czego mogą doświadczyć w miejscu i obiektach. 
 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Przewaga konkurencyjna polega na oferowaniu pełnego doświadczenia podróży, zgodnego z liczbą, 
wiekiem, zainteresowaniami i celem podróży. 
 
Program lojalnościowy dla klientów musi znajdować się w centrum każdego miejsca docelowego i 
zakwaterowania. Jest to program lojalnościowy dla klientów, który stanowi skarbnicę informacji na 
temat poznawania nowych klientów. 
Dane dotyczące transakcji klientów, upodobania, nielubienia i preferencje gromadzone w ramach 
programów lojalnościowych zapewniają marce głęboki poziom inteligencji klienta niezbędny do 
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zapewnienia najbardziej odpowiednich, wysokiej jakości usług dla gości i zapewnienia długoterminowej 
lojalności. 
 
Jednak musi istnieć obowiązek angażowania się, docierania do klientów i udzielania odpowiedzi za 
pośrednictwem obsługi klienta oraz dzielenia się doświadczeniami i odpowiedziami na kluczowe pytania 
dotyczące jakości, które mogą się pojawić. 
Przepraszanie i rozwiązywanie wszelkich sytuacji to najlepszy sposób na tworzenie długoterminowych 
relacji międzyludzkich, jednocześnie przyciągając nowych klientów poprzez marketing szeptany. Ci, 
którzy zaprzeczają i zrzekają się odpowiedzialności, znajdują się w gorszej sytuacji, niż początkowo. 
 
W tej branży zawsze chodziło o tworzenie wspaniałych doświadczeń i wspomnień dla ludzi. Świat 
cyfrowy oferuje niewątpliwie dalsze możliwości dotarcia do ludzi, którzy chcą rozpocząć to 
doświadczenie z markami i destynacjami. Bez względu na medium, branża nadal musi koncentrować się 
na dostarczaniu wspaniałych doświadczeń. 
 
W 2016 roku Google poinformował, że 60% podróżnych stwierdziło, że ich największy dyskrecjonalny 
zakup to wycieczka. Jednak, aby dotrzeć do tego punktu, istnieją cztery kluczowe etapy, które Google 
zidentyfikował w ramach poszukiwań wrażeń podróży: Marzenie, planowanie, rezerwacja i 
doświadczenie. 
 
Przed dokonaniem tej inwestycji, podróżni poświęcają czas na zbadanie wszystkich swoich możliwości. 
W rzeczywistości, ponad 40% podróżnych mówi, że nieustannie zastanawia się pomiędzy marzeniem, a 
planowaniem kolejnej podróży - przybliżanie szczegółów dla jednego celu, a następnie oddalanie się od 
tego pierwszego wyboru w celu ponownego rozważenia wszystkich opcji. I dzieje się tak w 
poszukiwaniach idealnej destynacji na różnych urządzeniach cyfrowych i w różnych kontekstach. 
 
Musisz, więc być tam, w "tych momentach", aby ułatwić użytkownikom wybór podróży i pomóc im 
przejść od marzeń poprzez planowania do rezerwacji.  
 
W miarę jak Airbnb rozwija nowe produkty i usługi, nie tylko ułatwiając goszczenie ludzi na noc, także 
zgłębiają ideę "magicznych podróży", w których prawdziwe znaczenie podróży i jej aspekty 
transformacyjne są ponownie wprowadzane do nowoczesnej turystyki. Zamiast po prostu odwiedzać 
miasta, turyści poznają je jak miejscowi.  
Produkty Airbnb mogą być przedstawiane, jako materiały pomocnicze dla personelu, mapy podróży 
marzeń oraz koncepcje i harmonogram podróży, aby osiągnąć pożądane rezultaty: prototypy wycieczek, 
ewaluację możliwości i wykonalności oraz zaprojektowanie magicznej wycieczki. 
 
Z Airbnb możemy się nauczyć, że łączenie wielu doświadczeń jest niepotrzebne, a skupienie się na jednej 
głównej atrakcji w jednym momencie jest preferowaną opcją podróżujących.  
Podróżujący są zazwyczaj bardziej podekscytowani autentycznymi przeżyciami, niż perfekcyjną obsługą.  
Kadrowanie i opowiadanie historii jest kluczem do sukcesu. 
 

TYP DZIAŁANIA 

3. Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 
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CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

2 tygodnie  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna:  
 -Konwersje są bardziej prawdopodobne, ponieważ odwiedzającym oferuje się ciekawy pakiet podróżny.  
 
Negatywna:  
 - Konieczne są pewne wysiłki w zakresie opracowania "odpowiedniego pakietu podróżnego", który 
odpowiadałby każdemu konsumentowi, a także w zakresie specjalnych przepisów dotyczących 
praktycznych ustaleń. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Większa przewaga konkurencyjna. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

Simplycmb, http://www.simplycmb.com/travel/ 
 
 
Afterdigital, https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-
experiences/  
 
Dolores García, María Tugores, Zróżnicowanie w sektorze turystycznym: analiza ewolucyjna, 
https://pdfs.semanticscholar.org/8d65/5cd8ebcc2a3536b75e11d3527d94936a796b.pdf  

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

http://www.simplycmb.com/travel/
https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-experiences/
https://afterdigital.co.uk/blog/travel-and-tourism-is-all-about-designing-great-experiences/
https://pdfs.semanticscholar.org/8d65/5cd8ebcc2a3536b75e11d3527d94936a796b.pdf
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Inspirujące rozwiązanie zakupowe dla klientów: 
http://www.amadeus.com/web/amadeus/es_1A-corporate/Online-travel-agencies/Our-
portfolio/Connect/Content/OTAs_Ancillary_Services/1319620844592-Solution_C-
AMAD_ProductDetailPpal-
1319610362839?industrySegment=1319608908790evel2=1319608909378evel3=1319608911535  
 
Fundacja Podróży, https://www.thetravelfoundation.org.uk/for-businesses/ 
 
Handley Ann, (2012), Zasady dotyczące treści: Jak tworzyć „zabójcze” blogi, podcasty, filmy wideo, 
ebooki, webinaria (i inne), które angażują klientów i pobudzają Twój biznes (New Rules Social Media 
Series) , John Wiley & Sons.  
 
Li Charlene, (2008) Groundswell: Wygrywanie w świecie przeobrażone przez technologie społeczne, 
Harvard Business School Press.  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

 
Projektowanie doświadczeń z podróży jest czymś, co można odróżnić Twój biznes od konkurencji, 
ponieważ większość konkurencji będzie robić mniej więcej to samo. Projektowanie doświadczeń 
turystycznych specyficznych dla Twojej oferty będzie najbardziej efektywną reklamą dla Twojej firmy. 
Każda firma turystyczna (firma rezerwacyjna, hotele, itp.) powinna znać ofertę konkurencji, aby 
odpowiedzieć na nią we właściwy sposób. Powinna być w stanie reagować różnymi ofertami 
turystycznymi i szczegółowo opisywać podróżnym, czego mogą doświadczyć w danej lokalizacji i 
obiektach. 
 

 

2.2.5 ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI  

ABSTRAKT 

Procedura anulowania rezerwacji różni się w zależności od rodzaju zakwaterowania, ale w większości 
przypadków regułą jest, że anulowanie rezerwacji możliwe jest, co najmniej dwa dni przed przyjazdem (i 
obowiązuje zwrot środków). Natomiast za rezerwację apartamentu, czy pokoju w hotelu, co najmniej 
dziesięć dni przed przyjazdem zazwyczaj można odwołać rezerwację, aby otrzymać zwrot pieniędzy (po 
otrzymaniu przez hotel prowizji). 
 
Polityka anulowania rezerwacji uwzględniania kwestie zwrotu pieniędzy w przypadkach, gdy gość 
anuluje rezerwację. 
Obiekty mają różne zasady w tym zakresie, niektóre są bardzo restrykcyjne od innych, chociaż nie zawsze 
gość zmuszony jest zapoznawać się z nimi.  
Polityka anulowania rezerwacji, dzięki której klient czuje się bezpiecznie, jest niezbędna dla lepszej 
sprzedaży. 
Powinna ona oferować klientom różne opcje, a cena końcowa powinna być dostosowana do tego, czy 
klient jest uprawniony do anulowania rezerwacji, czy też nie.  
 
Jasne instrukcje anulowania są kluczem do ułatwienia procesu rezerwacji klientom podczas rezerwacji, a 
wszystko to w celu uniknięcia potencjalnych problemów. 
Jeśli kupujący czuje się bezpiecznie w procesie rezerwacji, z pewnością poprawi to Twoją sprzedaż. 
 

https://www.thetravelfoundation.org.uk/for-businesses/
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OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Obowiązujące opłaty za anulowanie i procedury zwrotu, w tym warunki anulowania muszą być wyraźnie 
widoczne na stronie internetowej rezerwacji. Materiał powinien być na tyle zwięzły, aby nie odwracać 
uwagi klienta od rezerwacji. 
Dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie kompleksowego przeglądu warunków anulowania oraz w pełni 
szczegółowej strony, która zawiera wszystkie warunki odnoszące się do konkretnej umowy, na którą gość 
musi wyrazić zgodę na kontynuację rezerwacji. 
 
Należy zaoferować niestandardowe opcje anulowania. Na przykład bezpłatna opcja wypłaty w ściśle 
określonym okresie (np.: 5 dni przed planowanym pobytem). 
 
Sankcje, które należy zastosować w przypadku wycofania się klienta z rezerwacji, muszą być jasno 
określone. Na przykład 5 dni wcześniej naliczona zostanie opłata w wysokości 25% całkowitej kwoty, 
przy czym brak pojawienia się w ogóle będzie oznaczał 50% całkowitej opłaty lub całkowitej opłaty za 
pierwszą noc). 
 
Poza tym bardzo ważne jest, aby zróżnicować zasady anulowania rezerwacji w szczególnych warunkach: 
w przypadku rezerwacji poza sezonem każda anulacja może być bezpłatna, również w przypadku klęsk 
żywiołowych, podczas gdy w ruchliwych sezonach można zastosować większe sankcje. 
Rozsądne warunki anulowania są zawsze najlepszą opcją. 
 

TYP DZIAŁANIA 

1. Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

n.d. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

 
n.d. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna:  
Przejrzyste procedury są zawsze doceniane przez klientów, dzięki czemu jest większe 
prawdopodobieństwo sfinalizowania rezerwacji.  
 
Negatywna: 
Należy znaleźć właściwą równowagę między przejrzystością, a szczegółami, aby nie odwracać uwagi 
klienta od rzeczywistej rezerwacji.  
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SZACOWANA EKSPLOATACJA 

 
Zwiększony wskaźnik utrzymania klientów, ze względu na wiarygodność biznesową. 
 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe  

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony  

BIBLIOGRAFIA 

Rental Support Tripadvisor, https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-
cancellation-policies 
 
Airbnb, https://www.airbnb.com/home/cancellation_policies  
 
IGMS, https://www.igms.com/airbnb-cancellation-policy/ 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

 
Jak uniknąć obciążenia zwrotnego 
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-
tips;  
 
Zarządzanie procesem anulowanie rezerwacji 
http://www.pricetravel.com/help/hotel-cancellation;  
 
Anulowanie rezerwacji na Booking.com: http://www.booking.com  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Przemysł turystyczny, jako całość przetrwa dzięki różnym produktom i usługom turystycznym. 
Przejrzystość jest kluczem do sukcesu. Tak, więc polityka anulowania rezerwacji jest jedną z 
najważniejszych dla procesu rezerwacji i sukcesu biznesowego. Im dalej znajduje się podróżny, tym 
bardziej szczegółowe informacje o rezygnacji i elastyczności oferty będzie szukał przed dokonaniem 
rezerwacji.  

 

https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-cancellation-policies
https://rentalsupport.tripadvisor.com/articles/FAQ/noc-What-are-the-cancellation-policies
https://www.airbnb.com/home/cancellation_policies
https://www.igms.com/airbnb-cancellation-policy/
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips
http://www.pricetravel.com/help/hotel-cancellation
http://www.booking.com/
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2.2.6 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MOŻLIWYCH OPŁATACH 

ABSTRAKT 

Wszystkie agencje podróży, kwatery prywatne, hotele, czy hostele posiadają szczegółowe zasady w 
zakresie płatności oraz szczegółowe informacje na temat sposobu płacenia za zakwaterowanie. Od 
ewentualnych płatności internetowych, przez przedpłaty, po zapłatę na miejscu. Wszystkie obiekty, 
hotele i tym podobne, mają dobrze opisaną metodę płatności na swoich stronach. Istnieje również 
kontakt mailowy, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych cen promocyjnych, kiedy najemcy wysyłają 
biuletyny promocyjne i informacje do swoich stałych oraz nowych gości, o kosztach i aktualnych formach 
zapłaty.  
 
Klienci muszą być w pełni świadomi wszystkich możliwych opłat i dodatków, które nie są wliczone w 
wyświetlaną cenę. Zwłaszcza, jeśli klient zażądał dodatkowych usług, takich jak transport z lotniska, 
dostęp do Internetu, itp.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

 
Jeśli chodzi o strategie cenowe, kluczowym celem jest oszacowanie wartości tworzonej dla klientów, a 
następnie ustalenie cen, które odzwierciedlają tę wartość. Firma może podjąć decyzję o ustaleniu cen w 
stosunku do swoich konkurentów, ale najcenniejsze są te strategie cenowe, które są zgodne z warunkami 
i stanem rynku oraz popytem.  
Optymalizacja cen, jako taktyka polega na stałej optymalizacji wielu zmiennych, takich jak wrażliwość 
cenowa, wskaźniki cenowe i inwentarz, w celu pełnego zmaksymalizowania przychodów i zysku z 
wartości postrzeganej przez klienta.  
 
Osoby przyjeżdżające po raz pierwszy nie są świadomi konkretnych podatków (np. podatków 
miejskich/gminnych stosowanych w Europie), które mogą być stosowane i wolałyby z wyprzedzeniem 
poznać wszelkie dodatkowe opłaty, niezależnie od ich kwoty całkowitej.  
Wszystkie koszty powinny zostać przeanalizowane, a dodatkowe opłaty przekazane przed zakończeniem 
rezerwacji.  
 
Ważne jest, aby wszystkie informacje, zwłaszcza te dotyczące opłat, były zwięzłe, ale jednocześnie 
szczegółowe.  
 
Podobnie jak w przypadku informacji o anulowaniu rezerwacji, dobrym rozwiązaniem jest 
przedstawienie ogólnej polityki anulowania rezerwacji biznesowych, a także zapewnienie w pełni 
szczegółowej strony internetowej zawierającej wszystkie warunki dotyczące poszczególnych rezerwacji, 
które klient musi zaakceptować, aby móc kontynuować rezerwację. Funkcjonalność ta powinna być 
wkomponowaną cechą wyszukiwarki biznesowej.  
Następnie faktura wysyłana do klienta powinna zawierać szczegółowy opis wszystkich usług i kosztów, a 
także informację o możliwości zmiany lub anulowania samej rezerwacji lub konkretnej usługi.  
 
Opłata zwrotna jest transakcją na wniosek (zazwyczaj) posiadacza karty lub emitenta. Istnieje wiele 
powodów, dla których „może się to zdarzyć”, a najczęstsze z nich to: zwrócony towar, zawieszenie usługi, 
nieporozumienia, błędy lub oszustwa.  
Zazwyczaj opłata zwrotna jest kosztownym skutkiem akceptowania płatności kartami kredytowymi.   

TYP DZIAŁANIA 
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3. Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Zasady anulowania rezerwacji. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Jeden dzień. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna: 
Przejrzyste procedury są zawsze doceniane przez klientów. 
 
Negatywna: 
Należy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy przejrzystością, a szczegółami, aby nie odwracać uwagi 
klienta od rzeczywistej rezerwacji.  
 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Zwiększony wskaźnik utrzymania klientów. 

KOMPETENCJE ICT 

Podstawowe 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA  

Linn Allos, Transparentność w zarządzeniu przychodami, jako narzędzie marketingowe w biznesie na 
przykładzie firmy X, Saimaa University of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015,  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1sAllowed=y 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Blog Templatemonster: 
http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips  
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

 
Podręcznik administracji hotelowej: 
Cathy Enz (2010) The Cornell School of Hotel Administration Handbook of Applied Hospitality 
Strategy 
http://www.amazon.com/Cornell-Administration-Handbook-Hospitality-
Strategy/dp/1412905907  
 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Obiekt noclegowy musi zawierać niezbędne postanowienia dotyczące wszystkich oczywistych i mniej 
oczywistych przepisów, a także prostych nawyków, które mogą nowością dla niektórych zagranicznych 
gości. 
 

 

2.2.7 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OBIEKTACH 
(LOKALIZACJA, POKOJE, ITP.)  

ABSTRAKT 

Opis powinien być przygotowany w taki sposób, aby przyciągać gości. Zdjęcia muszą być wyraźnie 
widoczne; wymagany jest szczegółowy opis wszystkiego, co znajduje się w pokoju, apartamencie i 
hotelowym, które z atrakcyjnych zabytków są w pobliżu, gdzie znajdziemy najbliższe sklepy, 
supermarkety, czy na jaką wycieczkę można się wybrać w pobliżu obiektu. Ważne jest również 
doprecyzowanie adresu i podanie instrukcji dojazdu, jak zlokalizować zakwaterowanie. 
 
Klienci muszą mieć dokładne i zrozumiałe instrukcje dotyczące wybranego obiektu noclegowego przed 
dokonaniem rezerwacji, aby zoptymalizować swój wybór i łatwo do niego dotrzeć. Również informacje o 
lokalizacji są ważną kwestią poszukiwaną na stronach internetowych dokonujących rezerwacji.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Hayes i Miller (2011) proponują scharakteryzowanie pomieszczeń dla optymalnego zarządzania 
inwentarzem. Podstawowe cechy w tym zakresie wykorzystywane przez hotele to lokalizacja, wielkość 
lub typ pokoju, konfiguracja łóżek i pakiet usług. Na przykład, firma X wykorzystuje ulicę/parking do 
wskazywania swojej lokalizacji, podaje opcje wyboru podwójnego/dwóch osobnych łózek, typy pokoi 
obejmują jedno-, trzy-osobowe, ekonomiczne, standardowe i z widokiem na ulicę, a wreszcie istnieją 
pokoje, które pozwalają na pobyt zwierząt domowych. Pomaga to w zarządzaniu inwentarzem, ponieważ 
znajomość unikalnych cech pokoi pozwala na udostępnienie tych pokoi odpowiednim gościom. 
Czynniki wpływające na wybór pokoju przez klienta różnią się w zależności od lokalizacji, poziomu 
obsługi i rynku docelowego hotelu, ale w większości hoteli gości można podzielić na trzy segmenty rynku: 
przejściowy, grupowy lub specjalny i negocjowany.  
 
Zalecane jest poinformowanie klientów przed dokonaniem rezerwacji o wszystkich oferowanych 

http://blog.templatemonster.com/2012/06/26/how-to-avoid-chargeback-ecommerce-tips
http://www.amazon.com/Cornell-Administration-Handbook-Hospitality-Strategy/dp/1412905907
http://www.amazon.com/Cornell-Administration-Handbook-Hospitality-Strategy/dp/1412905907
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ofertach: poza sezonem; grupowych; dla dzieci poniżej 12 roku życia i poniżej 3 roku życia, osób powyżej 
65 roku życia; wiele noclegów; pakiety łączone z usługami dodatkowymi, w zależności od przeznaczenia 
(np. miejskie karty turystyczne, bilety na targi, połączone oferty SPA, restauracji, itp.). 
 
Ponadto, korzyścią dla obu stron może być połączenie ofert konkretnych doświadczeń („lokalne 
doświadczenia nurkowe”; „zielone wycieczki”, itp.) poprzez specjalne umowy z dostawcami usług 
turystycznych. 

TYP DZIAŁANIA 

3. Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

2.2.6. Dostarczanie szczegółowych informacji na temat wszystkich możliwych opłat 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA I, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, 
ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Szczegółowe informacje o możliwych opłatach. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

 
Pozytywna: 
Uwzględnienie przejrzystych map i instrukcji mogą zwiększyć atrakcyjność obiektu noclegowego.  
 
Negatywna: 
Mapy i informacji o lokalnym transporcie i innych pobliskich miejsc wymagają stałej aktualizacji. 
 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wyższy poziom obsługi klienta pomoże utrzymać klientów.  

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 
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Założony  

BIBLIOGRAFIA 

Linn Allos, Transparentność w zarządzeniu przychodami, jako narzędzie marketingowe w biznesie na 
przykładzie firmy X, Saimaa University of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015, 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1sAllowed=y 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

 
Jak ustawić dane lokalizacyjne / geograficzne: 
 
http://www.hotelmap.com;  
 
http://www.roadtriphelper.com;  
 
http://apb.directionsmag.com/entry/hotel-mapping-innovation/159863;  
 
Mapy Google: 
http://www.googlemaps.com;  
 
Google Earth: 
http://www.googlearth.com  

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Kwestie ogólnie istotne dla rezerwacji. Dla niektórych użytkowników informacje geolokalizacyjne mogą 
mieć szczególne znaczenie, jeśli szukają czegoś bardzo konkretnego (np. wspinaczki na klify, ścieżki 
spacerowe). 

 

2.2.8 ODPOWIADANIE NA ZAPYTANIA (RODZAJE POKOJU, 
SPECJALNE ŻYCZENIA, ITP.)  

ABSTRAKT 

Odpowiadając na specjalne zapytania, trzeba zadowolić każdego gościa. Zakwaterowanie prywatne jest 
bardziej elastyczne, jeśli chodzi o zmianę żądań, podczas gdy hotele mają pewne zasady, ale mają również 
tendencję do dostosowywania się do gości.  
Wszystkie kwestie muszą być jasno wytłumaczone podczas odpowiadania na zapytania, a reakcja musi być 
szybka.  
Gdy specjalne życzenie gościa nie może być zrealizowane, powinna istnieć inna opcja, która zadowoli 
gościa. 
 
Jednym z najważniejszych celów dla firmy będzie personalizacja oferowanych usług. Konieczne jest 
umożliwienie podróżnym opisania wszelkich specjalnych życzeń za pomocą różnych kanałów komunikacji 
(zarówno online, jak i offline) i upewnienia się, że spełnione są te najczęstsze.  
 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.hotelmap.com/
http://www.roadtriphelper.com/
http://apb.directionsmag.com/entry/hotel-mapping-innovation/159863
http://www.googlemaps.com/
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OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

Działanie to przewiduje możliwość wyboru konkretnego rozwiązania w zakresie zakwaterowania, 
ewentualnie za pomocą zdjęć. Funkcja zoom na stronie internetowej może pomóc klientowi w uzyskaniu 
jak najbardziej precyzyjnych informacji o wybranym rozwiązaniu.  
Wszystkie opisy pokoi powinny zawierać następujące informacje: typ pokoju, wszelkie możliwe oferty 
sezonowe i zniżki, cechy pokoju, wszystkie oferowane usługi, opinie podróżnych i stosowane polityki 
obiektu noclegowego. Oferty limitowane (np. ostatnie dostępne pokoje) mogą zwiększyć konwersję, ale 
powinny być stosowane z umiarem.  

TYP DZIAŁANIA 

3. Działania, które mają warunki wstępne, ale nie wymagają żadnych inwestycji 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Szczegółowe informacje o obiektach (lokalizacja, pokoje, itp.).  

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Jeden tydzień na włączenie podstawowych informacji do oferty na stronie internetowej, a następnie zależy 
od tego, jak często trzeba te informacje aktualizować. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
Lepszy poziom obsługi klienta. 
 
Negatywna: 
Czas/środki zainwestowane w celu zaspokojenia potrzeb klientów. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wyższy poziom obsługi klienta pomoże utrzymać klientów. 
Wyższa jakość i większa przewaga konkurencyjna nad innymi obiektami. Działalność ta może być 
obciążona kosztami generującymi większy zysk dla przedsiębiorstwa. 
 

KOMPETENCJE ICT 

Zaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Średniozaawansowana 
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POZIOM E-SKLEPU 

Założony 

BIBLIOGRAFIA 

 
Linn Allos, Transparentność w zarządzeniu przychodami, jako narzędzie marketingowe w biznesie na 
przykładzie firmy X, Saimaa University of Applied Sciences, Tourism and Hospitality, Imatra, 2015, 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1sAllowed=y 
 

DODATKOWE ŻRÓDŁA 

Statystyki: 
Bureau of Labour Statistics (2010-11) Occupational Outlook Handbook Hoepli 
http://books.google.it/books?id=5oxGNtegbzsC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=hotel+handbook+Catering+ 
for+special+requests&source=bl&ots=VuwlN2G4LI&sig=hW-
3ze4G5OMY7dvxcglj93L9V1g&hl=it&sa=X&ei=CygAVM_nKseLOcHMgPgH&redir_esc=y#v=onepage&q
=hotel%20handbook%20Catering%20for%20special%20requests&f=false  
 
NBCNEWS, Czego szukają klienci? Wskazówek dotyczących wyboru hotelu: 
http://www.nbcnews.com/id/31785486/ns/travel-travel_tips/t/tips-choosing-hotel  
 

KWESTIE TRANSGRANICZNE 

Odpowiadając na zapytania klienta (o konkretny pokój, czy specjalne życzenia) rozsądnie jest oczekiwać 
większej ilości rezerwacji, jeśli można dostarczyć więcej specjalnych ofert, o które pytają Twoi klienci. 
Elastyczność i zdolność adaptacji pomoże w rezerwacjach, ale trzeba zachować równowagę, aby upewnić 
się, że marża wkładu z rezerwacji nie spadnie. 
 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104198/Allos_Linn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://books.google.it/books?id=5oxGNtegbzsC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=hotel+handbook+Catering+%20for+special+requests&source=bl&ots=VuwlN2G4LI&sig=hW-3ze4G5OMY7dvxcglj93L9V1g&hl=it&sa=X&ei=CygAVM_nKseLOcHMgPgH&redir_esc=y#v=onepage&q=hotel%20handbook%20Catering%20for%20special%20requests&f=false
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