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Wstęp
Na codzień pomagamy hotelarzom zwiększać liczbę
rezerwacji bezpośrednich. Tworzymy strategie marketingowe
dla hoteli, planujemy działania marketingowe, robimy audyty
i szkolimy. Naszą misją jest wspieranie hotelarzy w efektywnym zarządzaniem hotelem.

ANNA WYKURZ
CEO WE DO HOTELS

MAŁGORZATA PIOSZYK
TRENER WE DO HOTELS

Efektywność oznacza przede wszystkim osiąganie najlepszych efektów przy najniższych kosztach. Efektywność jest
miarą skutecznego zarządzania hotelem. Dlatego właśnie w
ubiegłym roku ogłosiłyśmy swego rodzaju efektywną rewolucję w branży hotelarskiej. Dlatego dzielimy się wiedzą,
edukujemy, prowadzimy szkolenia. Prowadzimy LIVE’y, publikujemy artykuły w prasie branżowej, publikujemy e-booki,
występujemy na konferencjach branżowych. Nasze szkolenia
dla hoteli mają przede wszystkim za zadanie zwiększanie
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efektywności. Czy dotyczy to efektywności sprzedaży, czy
efektywności prowadzonych działań marketingowych w hotelu, czy efektywnego zarządzania personelem.
Z naszych badań wynika, że obecnie około 60% wszystkich
rezerwacji w polskich hotelach i obiektach noclegowych
stanowią rezerwacje dokonane za pośrednictwem OTA*.
Spotkaliśmy się także ze stwierdzeniem, że obecnie to hotele
są podwykonawcami dla portali rezerwacyjnych.
Powiedziawszy to, chcemy podkreślić jedną rzecz. Nie mamy
zamiaru namawiać hotelarzy aby zrezygnowali ze współpracy z OTA. To nie byłoby ani korzystne, ani efektywne. Wręcz
przeciwnie, uważamy, iż portale rezerwacyjne stanowią
ważne i potrzebne źródło rezerwacji. Przede wszystkim OTA
to dla branży hotelarskiej istotne ogniwo dystrybucji oraz
zarządzania ceną.

“Przede wszystkim OTA to dla branży hotelarskiej
istotne ogniwo dystrybucji oraz zarządzania ceną.”
Naszym zdaniem rezerwacje z OTA są potrzebne. Należy
jednak zwrócić uwagę na proporcje rezerwacji bezpośrednich
do rezerwacji na portalach rezerwacyjnych. Tak, aby było one
najbardziej efektywne ( najlepszy efekt/ najniższym kosztem). Dlatego właśnie zdecydowałyśmy się opublikować ten
e-book. Jego głównym zadaniem jest wsparcie hotelarzy w
zwiększaniu rezerwacji bezpośrednich.

WE DO HOTELS to firma szkoleniowo - doradcza, która wspiera hotelarzy w efektywnym zarządzaniu hotelem. Nasze działania opieramy o trzy filary: strategia, marketing,
szkolenia. Wprowadzamy na rynek nowe hotele i pomagamy już istniejącym obiektom
zapełnić się nawet w tzw. niskim sezonie. Sprawdź jakie efekty możesz mieć współpracując z nami: contact@wedohotels.pl
WE DO HOTELS STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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Strategie Zwiększania
Rezerwacji Bezpośrednich
w Hotelu
Znamy kilka efektywnych strategii na zwiększanie rezerwacji
bezpośrednich w hotelu.
Przede wszystkim warto wzmacniać kompetencje
sprzedażowe pracowników recepcji. Biorąc pod uwagę, iż
blisko 80% rezerwacji bezpośrednich stanowią rezerwacje telefoniczne to recepcja jest bardzo istotnym ogniwem
sprzedaży.

Trzeba pamiętać, iż branża hotelarska przeżywa obecnie
bardzo intensywny wzrost. W Twojej okolicy zapewne albo
właśnie się otworzył, zaraz otworzy, albo właśnie się buduje
nowy hotel. Dlatego tak istotne jest, aby zespół recepcyjny

5

hotelu potrafił zachęcić Gościa do skorzystania z oferty,
odpowiedział na ewentualne obiekcje, potrafił negocjować i
domykać rezerwacje telefoniczne. Tego właśnie uczymy na
szkoleniu We Do Efektywna Recepcja.
Kolejnym elementem jest efektywny marketing hotelowy.
Oznacza to przede wszystkim precyzyjne docieranie do grup
docelowych na różnych etapach procesu zakupowego, różnymi kanałami.
Nowoczesny marketing hotelowy przede wszystkim musi być
wielokanałowy, uwzględniający content marketing i social
media marketing. Nie zalecamy, aby hotel opierał sprzedaż
wyłącznie na pośrednikach i kampaniach AdWords. Pomijając już nawet kwestie wysokich kosztów kampanii w Google,
to obecnie w Polsce aż 46% internautów używa AdBlock’a
- czyli oprogramowania do blokowania reklam. Tego jak
stworzyć efektywną strategię marketingową i dobierać skutecznie kanały dotarcia do grup docelowych uczymy się na
szkoleniu Hotel Marketing Menadżer.
Następnym elementem zwiększania rezerwacji bezpośrednich jest budowanie lojalności gości hotelowych. Lojalny Gość
to taki, który chętnie wraca do hotelu.
„Lojalni goście wydają więcej w preferowanym i lubianym
przez nich hotelu – są w stanie zapłacić więcej za pokój, jak
też wydać więcej na usługi.”
W niniejszym e-booku skupiamy się właśnie na lojalności. A
konkretniej na budowaniu lojalności Gości, którzy pierwszej
rezerwacji w hotelu dokonali przez portale OTA. Co zrobić,
żeby nie tylko chcieli wracać do hotelu, ale także aby dokonywali rezerwacji bezpośrednio w hotelu?
Przede wszystkim warto się zastanowić nad tym: Dlaczego
Klienci korzystają z portali rezerwacyjnych?

WE DO HOTELS
STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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7 Powodów Dla Korzystania
z Portali OTA
Tym tematem interesujemy się od dawna. Analizujemy w
związku z tym wszelkiego rodzaju dane, artykuły, wpisy na
forach internetowych, wpisy na blogach podróżniczych itp.
Na tej podstawie nasuwają się następujące wnioski:

• Cena - ogólne przekonanie na temat tego, iż na portalach

•
•

rezerwacyjnych można zarezerwować pobyt taniej niż
bezpośrednio w hotelu. Dziś wiemy, że te czasy odchodzą
do lamusa. Wręcz przeciwnie, często taniej jest zarezerwować bezpośrednio na stronie lub przez recepcję hotelu.
Jednak nadal wiele osób jest przekonanych o tym, że na
Booking.com czy na innym portalu dokona tej rezerwacji
taniej, bardziej okazyjnie.
Warunki płatności - to kolejny atut. Na Booking.com
klient ma możliwość bezkosztowej anulacji rezerwacji.
Szeroka oferta hoteli - możliwość porównania ofert
różnych obiektów w danej lokalizacji. To jeden z aspektów,
z którym chyba najtrudniej rywalizować, przynajmniej
kiedy mówimy o hotelach niezrzeszonych.

• Różnego rodzaju motywatory, wykorzystywane

•

podczas przeglądania oferty hoteli:
-reguła niedostępności: został tylko 1 pokój w tym hotelu,
-rekomendacje: obecnie tę ofertę ogląda 20 osób,
-cena: najniższa cena, programy lojalnościowe typu Genius/ ukryte zniżki, okazje cenowe.
Wysoka dostępność - efekt budżetu marketingowego. W tym aspekcie nawet największym sieciom hotelowym trudno jest konkurować. Budżety marketingowe
pośredników są ogromne. Mowa tutaj o milionowych
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•

•

budżetach dotyczących wydatków na reklamę.
Know-how - czyli wiedza. Wiedza marketingowa
odpowiednio wykorzystana i poparta dużym budżetem.
Dla OTA pracują wysokiej klasy specjaliści. Hotelarze powinni stosować benchmarking niektórych działań marketingowych OTA. Portale rezerwacyjne doskonale wiedzą
jak robić digital marketing, jak optymalizować kampanie
AdWords, kiedy najczęściej ludzie szukają hoteli. Wiedzą
także jak reklamować się pod marką własną hotelu (kiedy
wpisujemy w Google nazwę swego hotelu to jako pierwsza
wyświetla nam się reklama pośrednika).
Zaufanie - to bardzo istotny element, kiedy ludzie nie
znają kraju, lokalizacji, nie znają obiektu. Wówczas chętniej też rezerwują przez Booking - bo to jest sprawdzone,
bo są tam rekomendacje, opinie innych gości etc.

WE DO HOTELS
STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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Jak dokonać transformacji
klienta OTA w Gościa hotelu?
Aby mówić w ogóle o lojalności konieczna jest transformacja
klienta OTA w Gościa hotelu. Jak tego dokonać? Tutaj hotel
ma bardzo duże pole do popisu, bo Gość już jest w obiekcie.
Przede wszystkim warto proponować usługi dodatkowe.

Upgrade pokoju
Można zacząć chociażby od upgrade’u pokoju.
Chodzi o to, żeby zaproponować lepszy pokój za niedużą

dopłatą. O ile oczywiście jest to możliwe.
Jakie pokoje najczęściej są wystawiacie na portalach rezerwacyjnych? Czy się pomylimy, jeśli stwierdzimy że są to pokoje
najtańsze, pokoje standardowe?
Dlatego warto takiemu klientowi od razu przy chcekin zap9

roponować lepszy pokój, czyli coś czego nie było w ofercie
na portalu rezerwacyjnym. Taki superior albo lux. Pokój, w
którym będzie mu wygodniej, będzie miał w nim więcej miejsca. Większy komfort to lepsze doświadczenie związane z hotelem. A przecież nie można zbudować lojalności bez jakości.
Technik zwiększania wartości gościa hotelowego uczymy na
naszym szkoleniu We Do Efektywna Recepcja. Wiemy też, że
te techniki bardzo dobrze działają u naszych klientów, którzy
je wdrażają u siebie w hotelach. Że mają wymierne efekty.

Umówienie zabiegu SPA
Kolejną kwestią, którą hotel powinien zaproponować na
etapie checkin to zaproszenie Gościa do skorzystania z hotelowego SPA. Jeśli oczywiście obiekt posiada SPA w swojej
ofercie.
Dlaczego warto proponować SPA już na etapie
chcekin?
Przede wszystkim dlatego,
że grafik SPA może być potem wypełniony, kiedy Gość
zdecyduje się na zabieg
w trakcie pobytu. A może
się przydarzyć coś jeszcze
gorszego, a mianowicie to,
że Gość nie dowie się od
recepcji o tym, że w hotelu
może skorzystać z SPA.
Dlatego rekomendujemy
wprowadzenie takiego standardu już podczas checkin.
Recepcja podczas checkin informuje Gościa jak dotrzeć do
pokoju, gdzie jest restauracja, gdzie są śniadania i w jakich
godzinach. Tak samo przecież recepcja może zapytać Gościa,
o to czy dokonał już rezerwacji zabiegu w hotelowym SPA.
10

Jako argumentację warto dodać, iż hotelowe SPA jest oblegane, cieszy się ogromnym uznaniem i jeśli Gość nie zarezerwuje od początku pobytu, może być potem trudność z
dostępnością. Dlatego zachęcamy Drodzy Goście, żebyście
od razu się zapisali. To metoda niedostępności w najlepszym
wydaniu - czyli to co TAK DOBRZE robi Booking.

Skorzystanie z Hotelowej Restauracji
Kolejną rzeczą którą hotel powinien zrobić, aby zbudować
relację z Gościem to zaproszenie go do hotelowej restauracji.
I nie chodzi tylko o podanie informacji, iż restauracja znajduje
się „tam” i że jest czynna „od do”. Trzeba opowiedzieć dlaczego
warto zjeść w tej restauracji: jaka jest kuchnia, z czego słynie
szef kuchni, że jest akurat sezonowe menu, że korzysta się z
lokalnych produktów itp.
Wymienione powyżej techniki to jest oczywiście upsell na
kliencie OTA.
WE DO HOTELS
STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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Po co robić upsell na kliencie OTA?
Przede wszystkim po to, żeby zbudować z nim relację!
Cel jest taki, żeby Gość w pełni mógł doświadczyć tego, co hotel oferuje. Albo, żeby przynajmniej się o tej ofercie dowiedział. Bo nawet jeśli Gość się nie zdecyduje skorzystać z pełnej
oferty, to przynajmniej będzie miał na jej temat informacje.
Będzie miał wybór, będzie świadomy możliwości.

Jeśli hotel tego nie zrobi, jeśli nie spróbuje przynajmniej
zbudować tej relacji z Gościem, to faktycznie będzie to po
prostu jak podwykonastwo dla Bookingu, czy innego portalu
rezerwacyjnego.
I teraz uwaga! Tu nie chodzi tylko o to, żeby zrobić dodatkową
sprzedaż! Nie, to byłoby błędne rozumienie tematu. Dodatkowa sprzedaż, to tylko efekt uboczny procesu budowania
relacji. Dość przyjemny i pożądany efekt, ale nie jest celem
samym w sobie.
12

Celem jest to, żeby Gość w pełni poznał/ skorzystał z oferty
hotelu.
Nie tylko najtańszy pokoik - ale duży, wygodny, za odpowiednią dopłatą oczywiście. Do tego zabieg relaksacyjny w
spa, kolacja w restauracji. Niech Gość posmakuje hotelowej
kuchni, niech się w niej zakocha.
Uprzedzając obiekcje, bo teraz sobie pewnie myślisz Czytelniku: „No tak, mam przy recepcji kolejkę do checkinu i mam
teraz kazać recepcjoniście robić upsell na pokój, na SPA, na
restaurację?!! Nie ma mowy! To nie przejdzie.”
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie to przedstawione pracownikom. Podczas naszych szkoleń dla recepcji
spotykamy się z różną reakcją na słowo „upsell”. Często pojawia się takie zamknięcie: „Nie, ja nie będę tego robić, ludzie
się będą denerwować, poza tym to jest sprzedaż - wciskanie”
itp.
To się zmienia, kiedy zaczynamy mówić o „dlaczego”.
Dlaczego, warto proponować gościom więcej?
Dlaczego lepszy pokój? Bo Gość będzie miał większy komfort,
będzie bardziej zadowolony, jego doświadczenie z pobytu
diametralnie się zmieni.
Dlaczego SPA? Bo się zrelaksuje, odpocznie - a czy nie po to
przyjeżdża?
Dlaczego restauracja? Bo mamy wspaniałe menu sezonowe i
nigdzie indziej Gość nie skosztuje tak wyśmienitych dań.
Takie podejście sprawi, że Gość poczuje się wyjątkowo. Poczuje, że naprawdę hotel dba o niego, że doradza mu z troski o
jego komfort, o jego relaks. A czy nie na tym właśnie polega
gościnność? Czyż nie stąd się wywodzi hotelarstwo?
Powyższe działania stanowią początek relacji na linii klient
OTA - hotel. Jeśli dalej za nimi pójdzie dobra jakość to będą to
już filary do budowania lojalności.
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Transformacja Klienta OTA
w Lojalnego Gościa
Sieci hotelowe stawiają na programy lojalnościowe. Punkty w
programie lojalnościowym naliczają się tylko podczas dokonania rezerwacji bezpośrednio na stronie hotelu. To jest bardzo
dobre rozwiązanie.
Goście chętnie korzystają z programów
lojalnościowych,
jeśli oczywiście cena
pobytu jest porównywalna. Rozwiązanie
jest szczególnie
atrakcyjne, gdy sieć
ma wiele lokalizacji,
a Gość często podróżuje i może się zatrzymać w hotelach
tej sieci w różnych
miejscach w Polsce,
na świecie.
A co robią hotele
niezrzeszone?
Przede wszystkim,
jeśli hotel zbudował
już z Gościem relację
to może przyjąć, że
ten będzie chciał do hotelu wrócić. Należy go teraz odpowiednio zachęcić do dokonania rezerwacji bezpośredniej.

WE DO HOTELS
STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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Zachęta do Rezerwacji
Bezpośredniej
Co może być taką zachętą?

• Cena - powiedzieliśmy sobie przecież, że klienci korzystają z portali rezerwacyjnych przede wszystkim dlatego, że
mają wrażenie, iż płacą mniej za rezerwacje. Dlatego warto powiedzieć do Gościa podczas checkout: Zapraszamy
ponownie, przy rezerwacji bezpośredniej przez recepcję
hotelu otrzyma Pan zniżkę/ rabat lub zapłaci Pan mniej niż
na Booking.

• Nagroda - dodatkową zachętą może być nagrodzenie

•

Gościa darmowym parkingiem lub voucherem do restauracji. Tutaj hotel ma różne możliwości. Oczywiście taka
oferta musi mieć wartość - bo jeśli w hotelu parking jest
bezpłatny, to przecież nie można proponować tego jako
ekstra bonusu do rezerwacji bezpośredniej.
Program lojalnościowy - Hotel niezależny także
może pokusić się o program lojalnościowy, albo zrzeszyć
się w tym celu z innymi hotelami. Punkty w programie
powinny być naliczane tylko podczas rezerwacji bezpośrednich.

W ten sposób hotel, który nawiązał już relację z Gościem
może skłonić go nie tylko do lojalności, ale także do rezerwacji
bezpośrednich.

WE DO HOTELS
STRATEGIA MARKETING SZKOLENIA
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Zarządzanie Bazą Mailingową
E-mail marketing to doskonały sposób na podtrzymanie
relacji z Gościem i zachęcenie go do powrotu. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zadowolony z pobytu Gość został poproszony o zgodę na otrzymywanie e-maili z wyjątkowymi ofertami od hotelu. Trzeba go oczywiście o taką zgodę poprosić na
piśmie. Najlepiej podczas chcekout.

Uważamy, że e-mail marketing nie jest odpowiednio dobrze
wykorzystywany w branży hotelarskiej. Nie tak, jak mógłby
być. W We Do Hotels prowadzimy w tym zakresie badanie,
zapisując się do wszelkich możliwych newsletterów hotelowych. Niestety, poza kilkoma mailami z prośbą o ocenę pobytu, niewiele się dzieje.
Odpowiednie zarządzanie bazą mailingową jest kluczowe dla
podtrzymania relacji i umacniania lojalności.
Komunikacja mailowa powinna być targetowana i spersonalizowana! Co to oznacza? Że, nie można wysyłać jednego maila
do całej bazy mailingowej. Osobny e-mail stworzony będzie
do matki rodziny z dziećmi, a osobny do gościa biznesowego.
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5Z - Podsumowanie
Ludzie chętnie korzystają z OTA, ponieważ wydaje im się, że
płacą mniej. Ciągle panuje przekonanie, że oferta na portalu rezerwacyjnym jest
korzystniejsza niż oferta
bezpośrednio w hotelu.
Dlatego, żeby zmienić
klientów OTA w lojalnych
Gości hotelu należy użyć
5Z, czyli:
• Zbudować relację.
• Zadbać o doświadczenie.
• Zapewnić jakość.
• Zaprosić ponownie.
• Zaproponować
rezerwację bezpośrednią.
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SZKOLENIE HOTEL MARKETING MENADŻER
Dla kogo: Szkolenie Hotel Marketing Menadżer przeznaczone jest dla osób
odpowiadających za sprzedaż i za marketing w hotelu, dla pracowników
działów marketingu i działów promocji.
Cel: To zwiększenie liczby rezerwacji bezpośrednich w hotelu, zwiększenie
efektywności działań marketingowych hotelu.

Szkolenia dla Hoteli

Zakres: Podstawowy zakres szkolenia Hotel Marketing Menadżer obejmuje
opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży oferty hotelu oraz promocji
hotelu w internecie ze szczególnym uwzględnieniem takich narzędzi
jak: strona www hotelu, Google AdWords, Media Społecznościowe oraz
Content Marketing.
ZAPISZ SIĘ

SZKOLENIE WE DO EFEKTYWNA RECEPCJA
Dla kogo: We Do Efektywna Recepcja to szkolenie sprzedażowe
dedykowane dla pracowników recepcji, działów rezerwacji i działów
sprzedaży hotelu.
Cel: Celem szkolenia jest zwiększenie liczby rezerwacji bezpośrednich,
zwiększenie efektywności sprzedaży oferty hotelu, poprawa standardów
obsługi gości i organizacji pracy recepcji hotelowej.
Zakres: Szkolenie obejmuje między innymi obsługę telefoniczną, obsługę
zapytań, prowadzenie rozmowy telefonicznej, prezentację oferty hotelu,
domykanie rezerwacji, negocjacje i dosprzedaż usług.
ZAPISZ SIĘ

SZKOLENIE WE DO EFEKTYWNY LIDER
Dla kogo: Szkolenie We Do Efektywny Lider to szkolenie dla osób,
które zarządzają zespołami, dla kierowników, menedżerów, dyrektorów.
Szczególnie jest to szkolenie dla ekspertów w swojej dziedzinie, którzy objęli
stanowisko kierownicze i potrzebują intensywnego kursu nowoczesnego
zarządzania.
Cel: Szkolenie We Do Efektywny Lider to intensywne szkolenie
menedżerskie, którego głównym celem jest transformacja kierownika lub
dyrektora w lidera zespołu.
Zakres: Transformacji tej dokonamy w przyjazny i dynamiczny sposób,
opierając się na czterech głównych filarach nowoczesnego przywództwa,
czyli efektywnej komunikacji, postaci wyraźnego lidera jako wzoru
dla swojego zespołu, efektywnym zarządzaniu, delegowaniu zadań i
odpowiedzialności oraz wykorzystaniu potencjału całego zespołu.
ZAPISZ SIĘ
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