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Narzędzia promocji w hotelarstwie (cz. I)

Promocja jest jednym z elementów podstawowej kompozycji marke-
tingowej, nazywanej marketingiem mix 4P, w skład której wchodzą 

również: produkt (product), cena (price) oraz dystrybucja (place). Wraz 
z rozwojem usług dopisano trzy kolejne obszary, wzbogacając mix 
marketingowy do siedmiu elementów:
• pracownicy (people)
• proces świadczenia usług (process)
• świadectwo materialne (phisical evidence) [4]. 

Promocja oznacza zespół działań i środków, za pomocą których 
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące 
produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunko-
wuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową [1]. Niezależnie 
od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo cel promocji jest 
zawsze taki sam. To przede wszystkim wpływanie na decyzje klientów 
i potencjalnych nabywców oraz dostarczanie im informacji oraz argu-
mentacji przemawiającej na korzyść kupna produktu, skłaniając tym 
samym do dokonania zakupu [2]. 

W przypadku przedsiębiorstwa hotelarskiego można sprecyzować 
trzy cele promocji: utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, 
zwiększenie sprzedaży oraz pozyskanie nowych klientów. Działania 
promocyjne zmierzające do utrzymania poziomu sprzedaży ukierun-
kowane są na utrzymanie dotychczasowych klientów, zachęcanie do 
zakupu produktów i usług na określonych warunkach oraz odzyskanie 
utraconych klientów. Działania mające zwiększyć dotychczasowy po-
ziom sprzedaży to budzenie potrzeby poznania nowej oferty przed-

siębiorstwa, przekonanie o szczególnych walorach oferty, przekonanie 
gościa hotelowego o potrzebie nabycia większej ilości produktów (np. 
dłuższy pobyt) oraz przedłużenie sezonu sprzedaży usługi. Działania 
promocyjne, dzięki którym hotel może pozyskać nowych gości to 
skierowanie oferty na nieobsługiwane dotychczas segmenty rynku 
lub wprowadzenie zupełnie nowych produktów czy usług. Należy 
zauważyć, że promocja jest korzystna nie tylko z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa. Dzięki niej konsumentom łatwiej jest zgromadzić 
wiedzę o produktach, ich zaletach czy cenie oraz dokonać najodpo-
wiedniejszego wyboru.

Elementy kompozycji promotion mix
Przedsiębiorstwo hotelarskie ma do dyspozycji cały zestaw narzędzi 

promocji, za pomocą których może oddziaływać na rynek. Przedstawiono 
je w tabeli nr 1. 

Tab.1 Zestaw narzędzi promotion mix

Reklama Propaganda Sprzedaż 
osobista

Promocja 
uzupełniająca

Telewizyjna

Radiowa

Prasowa

Wydawnictwa 
specjalistyczne

Inne wydaw-
nictwa

Zewnętrzna 

Przesyłki pocz-
towe

Upominki i druki

Internetowa

Konferencje 
prasowe

Informacje 
prasowe

Wywiady

Własne publika-
cje firm

Wycieczki

Seminaria

Sponsoring

Sprzedaż w sie-
dzibie przed-
siębiorstwa

Sprzedaż 
poprzez przed-
stawicieli firmy 
odwiedzających 
nabywców

Sprzedaż 
na targach 
i wystawach

Sprzedaż pod-
czas pokazów 
i degustacji

Konkursy

Upominki

Obniżki cen

Premiowanie 
stałych klien-
tów – programy 
lojalnościowe
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Warto jednak pamiętać, że niektóre komponenty promocji popularne 
w jednej branży mogą być niemal bezużyteczne w innej. Dobór poszcze-
gólnych elementów zależy od wielu czynników, a najważniejszymi w branży 
hotelarskiej wydają się być:
• obsługiwany segment rynku
• wielkość rynku
• przynależność do sieci lub jej brak
• wielkość i kategoria hotelu
• zakres świadczonych usług dodatkowych
• możliwości finansowe hotelu
• aktualne działania konkurencji.

Przystępując do budowania systemu promocji przedsiębiorstwa ho-
telarskiego, należy odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze jaki jest 
najlepszy sposób poinformowania klientów o zaletach danego hotelu? 
Niezbędne jest w tym momencie dokonanie segmentacji rynku i poznanie 
zwyczajów klientów w zakresie pozyskiwania informacji o hotelu. Dobrze 
jest wiedzieć, w jakich środkach przekazu jej poszukują. Kolejne pytanie to 
jak nakłonić potencjalnego gościa do dokonania rezerwacji? Czyli na jakie 
argumenty wrażliwy jest nasz segment rynku (np. cenowe, jakościowe, 
wypowiedź autorytetu). Warto też zastanowić się dlaczego goście wy-
bierają obiekty należące do konkurencji, w czym oferta innych hoteli jest 
lepsza oraz w jaki sposób konkurencja dociera ze swoim przekazem do 
nabywców. Na koniec trzeba zadać pytanie jakie nakłady na akcję promo-
cyjną danego hotelu lub produktu (np. pakietu) będą najwłaściwsze? Czy 
opłaci się ponieść dany koszt oraz jakich efektów w określonym czasie 
należy się spodziewać. 

Reklama
Reklama jest najstarszym, najbardziej widocznym i z pewnością jed-

nym z ważniejszych instrumentów promocji [10]. Można ją zdefiniować 
jako wszelką płatną formę bezosobowej prezentacji i promocji pomysłów, 
towarów lub usług przez określonego sponsora [3]. Reklama pełni kilka 
ważnych funkcji, a przede wszystkim informacyjną. Przy pomocy reklamy 
konsumenci są informowani o produktach wprowadzanych na rynek lub 
już znajdujących się na nim. Podejmowanie działań czyniących produkt 
bardziej atrakcyjnym bez skutecznego poinformowania o tym klientów mija 
się z celem. Ważna jest również funkcja zachęcająca, czyli nakłaniania 
klienta do określonego działania na rynku, prowadzącego do zakupienia 
produktu. Jest szczególnie istotna gdy przedsiębiorstwo ma bezpośred-
nich konkurentów. Funkcja przypominająca to przypominanie klientowi 
o istnieniu produktów i usług danej firmy, nawet w czasie i miejscu, w któ-
rym nie ma on potrzeby korzystania z nich, by zwrócił się do niej gdy 

taka potrzeba zaistnieje. Funkcja konkurencyjna natomiast jest związana 
z nadawaniem komunikatów w odpowiedzi na emitowane przekazy re-
klamowe konkurentów. Reklama jest wtedy formą konkurencji pozaceno-
wej [5]. Celem głównym reklamy jest bezpośrednie informowanie klienta 
o produkcie oraz nakłanianie go do zakupu. Do celów szczegółowych 
reklamy zaliczyć można między innymi: wspieranie procesu wprowadzania 
nowego produktu na rynek, utrzymywanie kontaktu z wybranym rynkiem 
docelowym, wywoływanie natychmiastowego zakupu.

Reklama jest kluczowym elementem działalności promocyjnej ho-
telu. Można ją prowadzić za pomocą środków masowego przekazu, 
wydawnictw specjalistycznych, upominków i innych środków [9]. Należy 
zauważyć, że obecnie znaczenie oraz siła oddziaływania poszczególnych 
środków reklamy w hotelarstwie jest zróżnicowana.

Reklama telewizyjna nigdy nie była popularnym środkiem stoso-
wanym przez hotele. Wynika to głównie z wysokich kosztów przygo-
towania oraz emisji. Trudno też ocenić jaki byłby odzew potencjalnych 
klientów. Wątpliwym jest zatem, by koszt reklamy telewizyjnej w ogóle się 
zwrócił. Także specyfika produktu hotelarskiego przemawia za wyborem 
innych środków reklamy. Reklama telewizyjna odpowiednia jest raczej 
dla promocji produktów przeznaczonych dla szerokiego grona odbior-
ców. Wskazana jest tam, gdzie rynek jest bardzo duży (np. produkty 
spożywcze, środki czystości, kosmetyki itp.). W przypadku rodzinnego, 
niezrzeszonego w żadnej sieci hotelu, rynek jest mocno ograniczony. 
Na reklamę telewizyjną decydują się czasem sieci hotelowe. Jeżeli mają 
kilkadziesiąt hoteli w różnych lokalizacjach, niekiedy w kilku krajach, to ten 
środek reklamy może być zasadny. 

Podobnie wygląda kwestia reklamy radiowej. Jest wprawdzie dużo 
tańsza niż telewizyjna i łatwiej ją przygotować, ale nie jest tak atrakcyjna 
(brak obrazu). Ponadto wadą jest ulotność przekazu radiowego. Poten-
cjalni klienci zazwyczaj słuchają radia w drodze do pracy czy podczas 
wykonywania czynności domowych i nie zawsze skupiają się na treści 
reklamy. Mało prawdopodobne jest zatem, że zapamiętają treść reklamy 
konkretnego hotelu i skorzystają z jego usług.

Nieco bardziej popularna od przekazu telewizyjnego czy radiowego 
w usługach hotelarskich jest reklama prasowa, chociaż w ostatnich latach 
jej znaczenie spada. Wynika to ze spadku zainteresowania konsumentów 
prasą drukowaną na rzecz serwisów internetowych. Reklamy hoteli w pra-
sie spotyka się coraz rzadziej. Nie można jednak całkiem zlekceważyć 
tego nośnika reklamy, ponieważ wciąż istnieje grupa klientów hoteli, którzy 
pozyskują informacje o ofertach w ten sposób. Decyzję o wyborze rekla-
my prasowej hotel musi zatem podjąć w oparciu o preferencje swoich 
segmentów rynku. 

Źródło: opracowanie własne
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Niewielkie znaczenie mają przesyłki pocztowe. Żaden hotel nie 
rozprowadza pocztą gazetek, tak jak to robią np. hipermarkety. Byłoby 
to kosztowne i mało efektywne. Pocztą wysyła się obecnie foldery czy 
inne drukowane materiały promocyjne, na wyraźne życzenie klienta.

Trochę większe znaczenie w reklamie usług hotelarskich mają 
czasopisma branżowe i specjalistyczne, które skierowane są do 
określonych segmentów rynku, np. konkretnych grup zawodowych, 
przedsiębiorców, osób prowadzących zdrowy tryb życia, mających 
określone hobby itp. W czasopismach pojawiają się reklamy hoteli 
przeznaczone dla konkretnego grona odbiorców, przykładowo: rekla-
my usług konferencyjnych, hoteli biznesowych, obiektów typu SPA, 
hoteli – sanatoriów, hoteli oferujących pakiety wakacyjne dla rodzin. 
Reklamując się w danym czasopiśmie specjalistycznym, hotel dociera 
zatem do swoich docelowych segmentów rynku, posiadających okre-
ślone potrzeby, oczekiwania i możliwości finansowe. 

Kolejnym sposobem na reklamę usług hotelarskich jest reklama 
zewnętrzna. Nośnikami tego typu reklamy są plakaty i billboardy. 
Reklama zewnętrzna w postaci billboardów jest najczęściej wyko-
rzystywana przez obiekty zlokalizowane przy autostradach i trasach 
szybkiego ruchu. Ma na celu poinformowanie potencjalnych gości, 
że w pobliżu znajduje się hotel oraz wskazanie drogi. Inne obiekty 
raczej rzadko reklamują się przy użyciu plakatów czy billboardów.

Środkiem reklamy dosyć często stosowanym w hotelarstwie są 
upominki i druki. Należą do nich materiały umieszczone w pokoju 
hotelowym. Goście mogą z nich korzystać w trakcie pobytu lub zabrać 
ze sobą. Przedstawiono je w tabeli nr 2. 

Tab.2 Materiały, upominki i druki przeznaczone dla gości hotelowych

Materiały 
informacyjne

Druki Materiały 
codziennego 
użytku

Upominki

Karta menu, 
oferta usług 
dodatkowych, 
folder hotelu, 
wizytówka 
hotelu

Papeteria, 
widokówki, 
notesiki 

Długopisy, 
ołówki, otwiera-
cze do butelek, 
korkociągi, 
zapałki, zapal-
niczki, przybory 
do szycia, czy-
ściki do butów, 
kosmetyki

Kalendarze 
firmowe, wiecz-
ne pióra, etui 
na wizytówki, 
portfele, czeko-
ladki, maskotki 
hotelowe
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Materiały te posiadają logo i nazwę hotelu, adres, telefon oraz adres 
mailowy. Mają na celu przypominanie o obiekcie (zwłaszcza te, które 
zostały zabrane przez gości „na pamiątkę”). Upominki z kolei są na ogół 
wręczane szczególnym klientom: gościom VIP, stałym gościom oraz part-
nerom handlowym.

Ciekawym i również dosyć często stosowanym środkiem reklamy 
są wydawnictwa. Zalicza się do nich:
• Plany miast
• Przewodniki
• Lokalne informatory – popierane zazwyczaj przez władze samorzą-
dowe, które zresztą otrzymują większość nakładu dla potrzeb promo-
cji swego regionu. Finansowane na ogół z reklam przedsiębiorstw, 
które stanowią przeważającą część informatora.

Wydawnictwa te zazwyczaj są dystrybuowane nieodpłatnie przez 
lokalne punkty informacji turystycznej. Są wydawane zarówno w formie 
papierowej jak i elektronicznej. Wersję elektroniczną goście mogą za-
instalować na swoim telefonie lub laptopie. Wiele punktów informacji 
turystycznej oferuje darmową wysyłkę papierowych wersji informatorów 
i planów miast do gości krajowych oraz zagranicznych. 

Reklama internetowa
Bardzo istotnym środkiem reklamy w hotelarstwie wydaje się być 

reklama internetowa. W przypadku tego nośnika można zauważyć, 
że granica pomiędzy reklamą a dystrybucją zaciera się. Te dwa kom-
ponenty marketingu mix uzupełniają się wzajemnie w Internecie. Współ-
cześnie następuje zasadnicze przeobrażenie charakteru marketingu, 
pojawia się kierunek jeszcze dziś określany jako e-marketing, który 
niebawem może zdominować wszystkie koncepcje i działania marke-
tingowe w turystyce [6]. Internet to zatem nie tylko reklama i sprzedaż. 
Z punktu widzenia podmiotu oferującego określone usługi turystyczne 
e-marketing jest postrzegany jako nowe możliwości promowania i sku-
tecznego sprzedawania produktów turystycznych z wykorzystaniem In-
ternetu, a także jako dostarczanie rozwiązań technologii informacyjnej 
(np. wyszukiwarek ofert czy systemów rezerwacyjnych) dla podmiotów 
branży turystycznej [6]. 

Do głównych zalet reklamy internetowej zalicza się: 
• interaktywność – natychmiastowy, dwustronny sposób komuniko-
wania się potencjalnego klienta z nadawcą informacji
• możliwość przekazania informacji tekstowej, dźwiękowej, w posta-
ci krótkiego filmu wideo, prezentującego podmiot turystyczny i jego 
ofertę
• elastyczność działania 
• możliwość stałego modyfikowania stron internetowych firm 
turystycznych 
• niski koszt przekazu informacji – znacznie niższy niż w innych me-
diach reklamowych
• przyjazny charakter dla środowiska naturalnego, tzn. że wykorzy-
stanie cyberprzestrzeni do przekazywania informacji turystycznej za-
stępuje potrzebę drukowania materiałów informacyjnych i ogranicza 
zużycie papieru [8]. 

Istnieje wiele form promowania hotelu w Internecie, należą do nich:
• Strona www
• Internetowe informatory hotelowe (serwisy turystyczne i specjali-
styczne, a więc „katalogi”, w których możliwe jest zaprezentowanie 
swojej oferty) 
• Media społecznościowe
• Centralne i globalne systemy rezerwacyjne.

Powszechnie stosowaną formą promocji Internecie jest strona 
www. Powinna spełniać 5 zasad marketingu internetowego, czyli: 
1. Przyciąganie
2. Zainteresowanie
3. Zatrzymanie
4. Wiedza
5. Przywiązanie. 

Przyciąganie oznacza sprawienie, by potencjalny gość w ogóle 
zwrócił uwagę na daną stronę internetową i produkt oferowany za jej 
pośrednictwem. Zainteresowanie polega na zachęceniu gościa do 

Fot. freepik
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wzięcia udziału w dialogu, czyli do oglądania strony i poszukiwania 
szerszych informacji na temat produktu oraz cen. Zatrzymanie to 
spowodowanie, by klient założył rezerwację. Część gości dokonuje 
rezerwacji poprzez formularz umieszczony na stronie www hotelu lub 
przez system on-line na tejże stronie. Wiedza polega na zdobyciu 
informacji na temat preferencji oraz oczekiwań gościa i możliwie najlep-
szym dopasowaniu produktu do jego potrzeb. Służy temu możliwość 
umieszczania opinii gości na stronie www oraz elektroniczne ankiety. 
Przywiązanie polega na sprawieniu by gość zechciał wrócić. W przy-
padku marketingu elektronicznego służą temu newslettery wysyłane 
do gości drogą elektroniczną oraz udostępnianie im kodu dostępu do 
ofert specjalnych, opracowanych tylko dla stałych gości.

Hotele umieszczają zatem na swoich stronach www zdjęcia i filmy 
przedstawiające obiekt, ceny, oferty specjalne, dane teleadresowe, 
mapę dojazdu itp. Za pomocą strony www hotel może więc prowadzić 
dialog z potencjalnym gościem oraz sprzedawać swoje usługi. 

Wiele obiektów hotelarskich umieszcza swoje oferty w serwisach 
turystycznych i specjalistycznych. Obecnie jednak tylko taka aktywność 
w Internecie jest niewystarczająca a niezwykle skuteczna staje się 
obecność w social mediach, czyli w serwisach społecznościowych 
[7]. Określenie serwisy społecznościowe odnosi się do wszystkich 
stron i aplikacji internetowych, które umożliwiają tworzenie, wymianę 
i udostępnianie treści tworzonych przez użytkowników. Media spo-
łecznościowe i ich najnowsze narzędzia oraz rozwiązania otwierają 
szersze możliwości przy promocji hotelu niż tradycyjna strona www 
czy serwisy turystyczne. Są miejscem do obsługi i budowania relacji 
z klientem. Rozwiązania reklamowe pozwalają z kolei na precyzyjne 
docieranie do potencjalnych klientów. 

Tworząc treści w mediach społecznościowych, hotel powinien za-
dbać, żeby spełniały następujące funkcje: edukacyjną, rozrywkową 
oraz żeby były użyteczne dla odbiorcy. Można też zachęcać gości do 
współkreowania przekazu, np. poprzez relacjonowanie swojego pobytu 
w hotelu. Najciekawsze wpisy i relacje można premiować rabatem 
przy kolejnym pobycie. Dla innych użytkowników autentyczna relacja 
gości jest o wiele bardziej wiarygodna i przekonująca niż najlepiej 
opracowany spot reklamowy. Media społecznościowe wykorzystane 
w odpowiedni sposób wraz z innymi kanałami są nieodłącznym ele-
mentem strategii internetowej promocji hotelu.

 
Systemy rezerwacyjne

Hotele reklamując się w Internecie, korzystają też z centralnych 
i globalnych systemów rezerwacyjnych. Systemy GDS (globalne sys-
temy dystrybucji) pierwotnie służyły do rezerwacji biletów lotniczych. 
Obecnie można je porównać do turystycznego supermarketu zapew-
niającego wyczerpujące informacje na temat przejazdów, noclegów, 
itp. wraz z możliwością dokonania rezerwacji biletu lotniczego lub 
wynajęcia samochodu. Udostępniają też możliwość rezerwacji noclegu 
zarówno w hotelach należących do sieci hotelowych oraz w hotelach 
niezrzeszonych. Alternatywą dla hoteli w dystrybucji i promocji usług 
są centralne systemy rezerwacyjne, które zajmują się głównie sprze-
dażą usług hotelowych. Przeznaczone przede wszystkim dla gości 
indywidualnych oferują usługi hoteli oraz innych obiektów noclegowych 
i są dobrze pozycjonowane w wyszukiwarkach internetowych. Systemy 
te umożliwiają hotelom promocję swoich usług, ale też oferują system 
rezerwacji on-line. Dla potencjalnych gości hotelowych korzyścią jest 
łatwość porównania ofert poszczególnych obiektów. Ponadto mogą 
oni po zakończonym pobycie umieszczać na stronach systemu opinię 
o hotelu. Jest to niezwykle cenna wskazówka dla innych gości, tym bar-
dziej, że przedsiębiorstwa hotelarskie nie mają możliwości usunięcia 
niepochlebnych opinii (tak, jak niestety często dzieje się w przypadku 
własnych stron www hoteli). Opinie i oceny przyznane przez gości są 
zatem autentyczne i miarodajne. Dla hotelarzy z kolei są gotowym ma-

teriałem badawczym w zakresie oceny usług, wyposażenia, cen oraz 
oczekiwań gości. Systemy rezerwacyjne są zatem nie tylko nośnikiem 
reklamy, ale również częścią systemu dystrybucji usług hotelarskich 
oraz wspomagają prowadzenie badań marketingowych i analiz.

Podsumowanie
Tradycyjne nośniki reklamy wciąż są wykorzystywane w hotelarstwie. 

Ich dobór zależy od rodzaju i kategorii obiektu, lokalizacji, zakresu 
usług dodatkowych, ale przede wszystkim od obsługiwanego seg-
mentu rynku. Zwyczaje i preferencje klientów w zakresie pozyskiwania 
informacji o hotelu są główną przesłanką do planowania środków 
reklamy. Warto pamiętać, że prowadzenie tradycyjnych działań marke-
tingowych przez przedsiębiorstwa hotelarskie jest obecnie niewystar-
czające [7]. Ogromne możliwości w zakresie promocji daje Internet, 
stosunkowo tanie oraz wygodne narzędzie. Umożliwia szybką reakcję 
na zmieniającą się sytuację rynkową oraz pozwala też realizować inne 
zadania marketingu takie jak sprzedaż, badania rynku, nawiązywanie 
i utrzymywanie relacji z klientem.
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