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Odpowiedz jest bardzo prosta – Tak!!! Jeszcze klika lat temu po wielkim kryzysie „dot 
com’ów”, jaki mial miejsce w 2000 roku (upadek firm sektora IT) duzo przedsiebiorców 
reagowalo w sposób alergiczny na slowo „wirtualny”. Zreszta przyczyn takiego stanu rzeczy 
bylo wiele. Po pierwsze upadly nadzieje, które byly dodatkowo podsycane przez futurystów i 
wizjonerów gloszacych calkowita wirtualizacje gospodarki, a tym samym i przedsiebiorstw w 
niej dzialajacych. Po drugie elektroniczne systemy sprzedazowe, które mialy za zadanie 
wspierac dynamiczny rozwój przedsiebiorstwa i dywersyfikowac zródla dochodów, 
przyczynily sie do katastrofy wielu z nich w zwiazku z kosztami poniesionymi na systemów 
IT. Branza hotelarska na swiecie odczula jedynie pewne echo kryzysu przedsiebiorstw 
poprzez zmniejszony popyt na uslugi, który zwiazany byla ze slaba kondycja finansowa 
przedsiebiorstw oraz koniecznoscia optymalizacji sfery kosztowej (zreszta trend przesuwania 
sie ruchu biznesowego do nizszych kategorii hotelowych jest dalej widoczny). Hotele w 
zwiazku z niewielkim w tamtym okresie uzaleznieniem od elektronicznego kanalu 
sprzedazowego, bazujacego na sieci Internet, nie odczuly jakis drastycznych spadków 
sprzedazy oprócz tego, który zostal wywolany 
ogólnogospodarczym kryzysem. Szczescie w 
nieszczesciu, które spotkalo branze hotelarska, 
zwiazane bylo ze wzglednym 
niedopracowaniem jeszcze technologii 
sprzedazy uslug w Internecie oraz duza 
kosztownoscia dostepnych wówczas systemów. 
Dodatkowym problemem, z jakim mozna sie 
bylo spotkac w Polsce, to dosc niski stopien 
informatyzacji przedsiebiorstw hotelarskich 
oraz w ogóle przedsiebiorstw i gospodarstw 
domowych (zreszta nadal ten wskaznik jest 
daleko za naszymi poludniowymi sasiadamim, o Skandynawii nie wspominajac). Najwyzszy 
poziom zinformatyzowania oczywiscie ma miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz krajach 
skandynawskich. Dlatego tez w USA kryzys byl najsilniej odczuwalny, natomiast w 
Skandynawii ze wzgledu na skale przemyslu hotelarskiego nie byl on az tak silny. 
Obecnie jestesmy o wiele bogatsi w doswiadczenia zwiazane z handlem elektronicznym, a 
dodatkowo rozwój technologii informatycznych sprzyja obnizce kosztów wdrazania 
systemów. Sukcesy, jakie sa odnoszone w przypadku sprzedazy dóbr materialnych za 
posrednictwem sieci Internet równiez nie pozostaja bez wplywu na dazenia uslugodawców do 
wykorzystania tego kanalu sprzedazowego przyszlosci (jakkolwiek specyfika sprzedazy dóbr 
materialnych i uslug rózni sie zasadniczo).  
Niewatpliwie, aby odpowiedziec sobie na pytanie czy warto angazowac sie a tym samym 
ponosic koszty z tytulu wejscia w wirtualna gospodarke jest konieczna analiza, kim jestesmy, 
jakie swiadczymy uslugi, dla kogo, jednym slowem nalezy przeprowadzic gruntowna analize 
prowadzonego przedsiewziecia. Aby scharakteryzowac obecny rynek elektroniczny, czyli 
otoczenie pozwole sobie przytoczyc kilka liczb. Przewiduje sie, ze e-commerce w 2010 
osiagnie poziom obrotów 316 miliardów dolarów w skali globalnej (obecnie okolo 200 
miliardów), a wzrost handlu elektronicznego w Europie przewiduje sie na poziomie 33% 
rocznie. W zwiazku z takimi strumieniami finansowymi plynacymi przez handel 
elektroniczny oraz perspektywami jego wzrostu warto rozwazyc mozliwosc postawienia 



„sitka” (strony internetowej) zatrzymujacego czesc strumienia pieniedzy w naszym 
przedsiebiorstwie.  
W Polsce dominujaca grupa przedsiebiorstw hotelarskich sa male, nie sieciowe, czasem 
rodzinne hotele/pensjonaty. Taka charakterystyka przedsiebiorstw przyczynia sie do 
koniecznosci glebokiej optymalizacji kosztowej zwiazanej z wdrozeniem rozwiazan e–
commerce. Równiez po stronie dostawców rozwiazan taka struktura klientów nie jest 
korzystna. Po pierwsze opracowanie sytemu jest kosztowne, a zwrot poniesionych nakladów 
moze trwac bardzo dlugo, co moze miec negatywne skutki dla plynnosci przedsiebiorstwa. 
Produkt w postaci systemu mozna sprzedac efektywnie albo duzemu klientowi z wieloma 
oddzialami (np. Orbis S.A.) albo poprzez zakup duzej liczby licencji przez rózne 
przedsiebiorstwa (male pensjonaty np. Antalówka). Po drugie w Polsce mamy do czynienia z 

rozproszeniem geograficznym, co jest 
problematyczne zarówno w obszarze 
dystrybucji jak i serwisu strony WWW czy 
systemu sprzedazowego. Po trzecie, tak 
naprawde brak jest troche doswiadczenia 
zarówno wsród deweloperów systemów jak i 
przedsiebiorstw w obszarze sprzedazy uslug 
zarówno w formach tradycyjnych jak i 
elektronicznych. 
Obecny stan zaawansowania przedsiebiorstw 
hotelarskich w obszarze handlu 

elektronicznego jest rózny i w duzej mierze wprost proporcjonalny do skali przedsiebiorstwa i 
jego dochodowosci. Nalezy uznac, ze podstawowa forma funkcjonowania w wirtualnej 
gospodarce jest posiadanie przynajmniej adresu e-mail. Jest to w tej chwili jeden z 
najpopularniejszych kanalów komunikacyjnych w zakresie rezerwacji uslug hotelowych, 
który juz powoli zaczyna dystansowac fax, a zdystansowal juz w krajach o szczególnie 
wysokim nasyceniu uslugami internetowymi. Problematyczne jednak jest odnalezienie adresu 
email do hotelu/pensjonatu, w którym gosc chcialby spedzic czas. Dlatego samodzielnie 
funkcjonowanie adresu emailowego bez wsparcia tradycyjnymi materialami marketingowymi 
nie przyniesie zadowalajacych rezultatów. Niezbedne jest funkcjonowanie adresu email 
zarówno na wizytówkach jak i na wszelkich materialach drukowanych dostepnych dla 
potencjalnych klientów. Mozna równiez tworzyc adresy email dedykowane konkretniej 
dzialalnosci hotelowej np. inny dla rezerwacji uslug noclegowych, a inny dla uslug 
gastronomicznych w hotelu. Taki sposób organizacji komunikacji przyczynia sie do 
indywidualizacji kontaktów z klientem, a w hotelu optymalizuje procesy zarzadzania i obiegu 
dokumentów. Adres e-mail jest nieodzownym elementem kolejnego duzo bardziej 
zaawansowanego narzedzia, jakim moga sie poslugiwac wirtualni hotelarze – serwisu/strony 
WWW. 
Serwis WWW jest w chwili obecnej nieodzownym elementem promocyjno - informacyjnym 
kazdego przedsiebiorstwa, które ma zamiar byc zauwazone na rynku. Mozliwosci, które sa 
oferowane przez to narzedzie sa bardzo duze i wlasciwie ograniczone jedynie mozliwosciami 
finansowymi i technicznymi przedsiebiorstwa hotelarskiego oraz...wyobraznia samego 
hotelarza. 
Projekt budowy serwisu WWW warto zaczac od wyboru adresu serwisu internetowego 
przedsiebiorstwa hotelarskiego. Ma on nie bagatelne znaczenie podobnie jak i sama nazwa 
hotelu/przedsiebiorstwa. Warto, aby adres internetowy i nazwa przedsiebiorstwa byly w 
scislej korelacji. Posluzyc sie mozna dwoma przykladami w zakresie nazewnictwa hoteli oraz 
konsekwencji ich przyjecia i szerokiego stosowania. Otóz w Krakowie funkcjonuje hotel 
Novotel Bronowice, którego nazwa szczególnie w jezyku polskim nie jest obiecujaca, 



podobnie zreszta jak i frekwencja w tym hotelu. Jest to hotel sieciowy (wiec rozwazanie jest 
czysto teoretyczne), jednak jego samodzielne funkcjonowanie w Internecie mogloby miec 
miejsce pod adresem www.bronowice.pl. Czy ten adres kojarzy sie z czyms przyjemnym?  
Zupelnie inna sytuacja ma miejsce w hotelu warszawskim – Ibis Stare Miasto, który z racji 
swojej nazwy jest bardzo dobrze kojarzony przez gosci, którzy dosc licznie odwiedzaja ten 
hotel mimo silnej konkurencji. Wspomniana wczesniej scisla korelacja faktycznej nazwy 
hotelu z adresem internetowym jest przede wszystkim ulatwieniem dla gosci, którzy 
intuicyjnie poszukuja adresu interenetowego zgodnego z nazwa hotelu.  
Kolejnym krokiem w tworzeniu adresu internetowego jest wybór domeny (rozszerzenia com 
lub com.pl itp.) w której bedzie funkcjonowal. Mimo bardzo atrakcyjnych cen, wydaje sie byc 
uzasadnione unikanie domen, które nie sa charakterystyczne dla polski np. z samym 
rozszerzeniem „com” czy tez innymi bardziej egzotycznymi np. „.nu”. 
Zaleta strony internetowej jest to, ze mozna ja znalezc w tak zwanych wyszukiwarkach 
internetowych (np. Google czy MSN) w przeciwienstwie do adresów emailowych 
(oczywiscie po odpowiednim wprowadzeniu adresu e-mail do katalogu np. Onet tez jest 
mozliwe jego odnalezienie). Aby jednak pozycjonowanie serwisu bylo wysokie, konieczne 
jest zadbanie o slowa kluczowe oraz odpowiednie opisanie strony/serwisu podczas 
subskrypcji/indeksowania w wyszuk iwarce.  
Strona internetowa, w przypadku ograniczonych zdolnosci finansowych przedsiebiorstwa, 
moze byc samodzielnym narzedziem marketingowym. Jednak dopiero jej integracja z 
tradycyjnymi przekazami marketingowymi pozwala osiagnac wysoka efektywnosc poprzez 
zwiekszenie jej zasiegu i ogladalnosci. Umieszczanie adresu serwisu interentowego w 
broszurach oraz wszystkich materialach drukowanych, a takze w reklamach jest dobrym 
rozwiazaniem dla zwiekszenia ruchu na stronie. Zwiekszony ruch na stronie czesto nie 
wplywa na poziom sprzedazy, gdyz ta jest uzalezniona od jakosci oferty/produktów. 
Skoro juz przedsiebiorstwo posiada adres emailowy oraz adres serwisu internetowego, 
przyszedl czas na opracowanie projektu dzialalnosci marketingowej wspartej serwisem 
WWW. Opracowujac projekt serwisu trzeba brac pod uwage wiele uwarunkowan, które 
towarzysza dzialalnosci hotelowej oraz dobrze jest przeprowadzic analize prowadzonego 
przedsiewziecia z wykorzystaniem np. analizy SWOT (silne i slabe strony, szanse i 
zagrozenia). Analiza taka powinna obejmowac klientów oraz oferowane uslugi. Od ich 
charakteru, specyfiki cenowej oraz jakosciowej zaleza dalsze etapy pac na projektem. 
Partycypacja pracowników przedsiebiorstwa róznych szczebli jest bardzo wskazana na tym 
etapie prac, a techniki tworzenia koncepcji jak np.„burza mózgów” moga prowadzic do 
innowacyjnych i zaskakujacych rozwiazan.  
Zasadniczo strona internetowa daje mozliwosc interakcji z odwiedzajacymi. Wykorzystanie 
tej szansy bezposredniej komunikacji moze miec duze znaczenie dla hotelarza, dlatego jej 
uwzglednienie w czasie prac projektowych jest wskazane. Interaktywnosc równiez moze byc 
wykorzystania do badan nad preferencjami klientów, co w znacznym stopniu wplywa na 
efektywnosc prac nad nowymi uslugami zmniejszajac tym samym zyski firm badajacych 
rynek. 
Glównym celem, jaki powinien byc stawiany przed serwisem WWW, jest informowanie 
odbiorców na temat aktualnej (to kryterium jest krytyczne w przypadku procesu 
sprzedazowego) oferty przedsiebiorstwa. Serwis powinien byc skonstruowany w sposób 
przejrzysty, estetyczny, latwo nawigowalny (czyli gosc powinien sie poruszac po 
poszczególnych sekcjach w miare intuicyjnie) oraz dopasowany do estetyki osób/klientów dla 
których jest przeznaczony (mlodziezowa krzykliwosc kolorystyczna moze razic osoby w 
wieku lat 60). Estetyke serwisu, co prawda mozna ksztaltowac, stosujac rozwiazania 
kastomizacji serwisu opartego o wartosci zadeklarowane przez odwiedzajacego (kraj 
pochodzenia, wiek, cel podrozy). W serwisie powinny byc zawarte zarówno informacje 



tekstowe jak i graficzne – fotografie, szkice sal konferencyjnych itp. Jakosc materialów na 
stronach internetowych jest pierwszym elementem, który podlega ocenie przez potencjalnego 
klienta - serwis jest zwiastunem tego jak beda wygladac dalsze uslugi hotelowe. Dlatego 
nalezy dbac o starannosc wykonania nawet w najmniejszych detalach. Niedopuszczalne sa 
braki informacji, linki, które prowadza do nikad oraz bledy ortograficzne i gramatyczne. W 
zakresie jezyka, przedstawiane informacje powinny byc czytelne i rzeczowe. Dla wiekszego 
zasiegu serwisu nalezy stworzyc przynajmniej dwie wersje jezykowe, których wybór 
powinien bazowac na analizie klientów przedsiebiorstwa. Oprócz jezyka polskiego 
najczesciej wybieranym drugim jezykiem jest angielski oraz niemiecki. Dziwi nieco fakt 
malego zainteresowania jezykiem rosyjskim w zwiazku z rosnacym potencjalem tamtego 
rynku. Dla przykladu we Francji powstaje obecnie duzo stron posiadajacych chinska wersje 
jezykowa, co jest czesciowo zwiazane z podpisaniem przez Unie Europejska porozumienia o 
ruchu turystycznym z Chinami (Approved Destination Status). 
Jakiego typu informacje przedstawiac w serwisie? Najprostsza odpowiedz nm – rzetelne. 
Decyzja o wyborze danego obiektu hotelowego zapada na podstawie poznanych faktów oraz 
walorów i wartosci, jakie prezentuja one dla nabywcy. Czesto nabywca bazuje tylko i 
wylacznie na przekazie wlasnie serwisu WWW. Jesli obraz obiektu w serwisie WWW bedzie 
przejaskrawiony i nie do konca zgodny z rzeczywistoscia, klient bedzie niezadowolony, a co 
za tym idzie mozna byc pewnym, ze juz nie wróci w to samo miejsce. Bardzo wazna cecha w 
przemysle turystycznym jest zachowanie obiektywizmu i rzetelnosci podczas prowadzenia 
dzialan marketingowych i swiadczenia uslug, gdyz wszelkie bledy i potkniecia rzucaja cien 
nie tylko na przedsiebiorstwo, ale na caly kraj.  
Jeden obraz wart jest tysiaca slów – powiedzenie to znane jest od dawna i ma tez 
zastosowanie w hotelarstwie. Nie warto ograniczac bazy zdjec i projekcji obiektu (np. trój 
wymiarowych) na stronach internetowych. Niech klient zadecyduje, kiedy uzyskal juz 
wystarczajaca ilosc informacji. Grozny jest raczej niedosyt informacji powodujacy u 
odwiedzajacego dyskomfort psychiczny dotyczacy wyboru oferty niz nadmiar informacji. Ale 
tutaj tez uwaga, gaszcz informacji moze zniechecic do poszukiwan, dlatego nalezy nie 
zapominac o ich wlasciwej strukturyzacji. 
Proces tworzenia serwisu internetowego warto powierzyc firmom posiadajacym 
doswiadczenie i dobre referencje. W procesie wyboru uslugodawcy (fachowo nazywanym 
agencja interaktywna) warto przejrzec jego dotychczasowe projekty pod katem dokladnosci 
wykonania, rozwiazan technicznych oraz estetyki. Jesli uslugodawca nie chce przedstawic 
referencji lepiej trzymac sie od niego z daleka, bo nie wrózy to dobrej wspólpracy na 
przyszlosc. Dla hotelarza istotna powinna byc mozliwosc ustawicznej interakcji z 
uslugodawca. Dobrze, jesli projekt jest tworzony niemalze na oczach, a postepy moga byc 
sledzone za posrednictwem sieci Internet. Interakcja i dialog umozliwiaja unikniecie bledów 
oraz ewentualne zmiany w pewnych funkcjach. Wspomnialem wczesniej na temat 
krytycznego elementu kazdego serwisu internetowego (ale nie tylko serwisów internetowych) 
jakim jest aktualnosc zawartych w nim tresci. Jest zupelnie niedopuszczalne, aby 
publikowane ceny byly nieaktualne lub na stronie w upalne lato wisiala oferta noworoczna 
(na dodatek jeszcze sprzed 2 lat! – takie kwiatki nie sa rzadkoscia). Takim sytuacjom moze 
zapobiec wdrozenie w serwisie systemu CMS (Content Management System), czyli aplikacji 
odpowiedzialnej za zarzadzanie trescia serwisu. Funkcje takiej aplikacji moga byc rózne 
poczawszy od najprostszego aktualizowania tresci okienka z wiadomosciami, a konczac na 
integracji aplikacji z systemami ksiegowymi i raportowania przedsiebiorstwa. Oprócz 
rozwiazania bazujacego na wdrazaniu aplikacji zarzadzania trescia jest jeszcze jeden sposób, 
aby zachowac aktualnosc tresci na stronie. Mozna podpisac stosowna umowe z firma 
opracowujaca serwis na stala aktualizacje tresci lub tez aktualizacje w miare potrzeb. Takie 
rozwiazanie wymaga jednak wiarygodnego uslugodawcy o ugruntowanej pozycji rynkowej. 



Jego znikniecie z rynku moze spowodowac pozostanie hotelarza sam na sam z problemem 
obslugi serwisu WWW (przejecie obslugi serwisu WWW przez inna firme jest czasem 
niemozliwe ze wzgledu na ograniczenia programistyczne). Warto poswiecic wiec czas na 
prawidlowe sformulowanie umowy z agencja interaktywna. 
Aktualnosc informacji jest elementem, który przyciaga odwiedzajacych. Warto, aby strona 
internetowa oraz pozostale materialy wspólgraly ze soba pod wzgledem estetycznym. Pozwoli 
to na budowe jednolitego wizerunku przedsiebiorstwa na rynku. 
Jednak strona internetowa moze pelnic nie tylko funkcje informacyjno – promocyjne, ale 
takze sprzedazowe. 
Posiadajac adres e-mail oraz serwis WWW, który jest odpowiednio pozycjonowany w 
wyszukiwarkach internetowych mozna isc dalej, czyli dolaczyc funkcjonalnosc 
odpowiedzialna za sprzedaz uslug noclegowych. Sprzedaz moze byc realizowana na wiele 
sposobów. Najtanszym jest opracowanie odpowiedniego formularza na stronie WWW, z 
którego dane po wypelnieniu przez klienta sa przesylane na adres osoby odpowiedzialnej za 
sprzedaz. E-mail taki jest pózniej przesylany do dzialu recepcyjno/rezerwacyjnego, który 
rezerwuje pokój w okreslonym czasie oraz miejscu (jesli mamy do czynienia z 
przedsiebiorstwem wielodzialowym). Wlasnie od takiego rozwiazania rozpoczela sie sprzedaz 
noclegów w sieci hoteli Grupy Orbis. Kolejnym etapem doskonalenia narzedzi internetowych 
w sluzbie hotelarstwa jest opracowanie systemu sprzedazowego, który dzialalby bez udzialu 
zespolu ludzi, który to jest konieczny w przypadku rezerwacji droga e-mailowa. Wlasnie na 
takim etapie rozwoju e-commerce jest teraz Orbis SA po wdrozeniu systemu OrbisOnLine. 
Rozwiazanie to zreszta jest czystym e-commerce, czyli nawet rozliczenie platnosci za uslugi 
nastepuje z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Niestety do wdrozenia takiego 
rozwiazania konieczne sa wspólpracujace ze soba systemy wewnatrz przedsiebiorstwa i 
integracja ich z serwisem WWW, co czesto jest duza przeszkoda w malych 
przedsiebiorstwach. Najlepszym rozwiazaniem w obszarze platnosci jest outsourcingowane, 
czyli przekazywanie obslugi platnosci firmom zajmujacym sie obsluga kart platniczych oraz 
elektronicznych rozliczen. Jednak, jak juz wczesniej wspomnialem, warunkiem dla 
rozpoczecia sprzedazy uslug z wykorzystaniem serwisu internetowego jest bardzo staranne 
opracowanie oferty, która bedzie zawierala wszystkie informacje na podstawie, których klient 
bedzie mógl podjac decyzje. 
Niewatpliwie serwis internetowy w dzialalnosci przedsiebiorstwa hotelowego moze byc 
efektywnym narzedziem marketingowo – sprzedazowym. Jego efektywnosc zalezy jednak nie 
tylko od konstrukcji, ale otoczenia, w jakim funkcjonuje oraz kultury samego 
przedsiebiorstwa. Wazne jest przemodelowanie procesów biznesowych przedsiebiorstwa w 
ten sposób, aby uwzglednialy dystrybucyjna role Internetu. 
W Polsce coraz wiecej przedsiebiorstw oraz gospodarstw domowych posiada dostep do 
Internetu. Wykorzystanie tego dynamicznego narzedzia, które daje niezwykle korzystna 
relacje nakladów do efektów w kontekscie niecheci przedsiebiorstw do nadmiernych 
inwestycji wydaje sie byc bardzo optymalne. Warto jednak pamietac, aby w procesie 
implementacji rozwiazan internetowych wiazac sie z wiarygodnymi partnerami, inaczej 
istnieje ryzyko niepowodzenia przedsiewziecia, zniechecenia do elektronicznych form 
marketingowo-sprzedazowych oraz zachwiania wizerunku przedsiebiorstwa na rynku. Tak 
wiec wirtualizujmy sie!  


