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Rozpoczęcie warsztatu 
 

1. Przedstawienie uczestników 
2. Plan warsztatów 
3. Warsztaty 

• Poznajmy się lepiej 
 

• Dzielmy się swoim doświadczeniem 
 

• Bądźmy otwarci na różne punkty widzenia 



RST – Pomysły i Technologie 
 

• Istniejemy od 1998 roku dostarczając rozwiązania technologiczne dla biznesu 
 

• Posiadamy 2 oddziały zatrudniające łącznie 100 doświadczonych developerów 
 

• Zarządzamy 100 serwerami w Europie, obsługując kilkadziesiąt tysięcy klientów 
 

• Wytwarzamy aplikacje na telewizory, komputery, tablety i smartfony 



RST – Pomysły i Technologie 
 

Firma zaczynała od rozwiązań dla branży turystycznej wytwarzając m.in. system NetTur 
 
• CMS.NetTur 

 
• Komuniaktor.NetTur 

 
• Wyszukiwarka. NetTur 



RST – Pomysły i Technologie 
 

Naszym flagowym produktem jest System Trans.eu we współpracy z Logintrans Sp. z o.o. 
 
Od 2002 roku na zlecenie spółki Logintrans współtworzymy największą w Polsce 
platformę wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach System Trans.eu 
 
System Trans.eu obsługuje 200 000 firm transportowych, spedycyjnych i produkcyjnych, 
przetwarzając codziennie 100 000 ofert. 
 
 



Rozpoczęcie warsztatu 
 

1. Przedstawienie uczestników 
2. Plan warsztatów 
3. Warsztaty 

I grupa (21 X)  II grupa (21 X)  III grupa (22 X) 
 
Rozpoczęcie   Rozpoczęcie   Rozpoczęcie  
10:00   14:30   9:00   
 
I przerwa    I przerwa    I przerwa  
11:00-11:15   15:30-15:45   10:00-10:15 
 
II przerwa   II przerwa   II przerwa 
12:15-12:30   16:45-17:00   11:15-11:30 
 
Zakończenie   Zakończenie   Zakończenie 
13:30   18:00   12:30 



Rozpoczęcie warsztatu 
 

1. Przedstawienie uczestników 
2. Plan warsztatów 
3. Warsztaty 

1. Jak wyglądasz mobilnie? 
 
2. Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 
3. Jakie informacje biorą pod uwagę osoby planujące podróż? 
 
4. Czy odpowiadać na opinie w Internecie? 
 
5. Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego produktów dostępnych na rynku. 
 
6. Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 



Rozpoczęcie 
 

1. Przedstawienie uczestników 
2. Plan warsztatów 
3. Warsztaty 

Start!  
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Jak wyglądasz mobilne? 
 

Internet w komórce 
 
Z raportu „Digital, Social & Mobile in  
2015”  przygotowanego przez We Are  
Social wynika, że 50% ludności na  
świecie korzysta z urządzeń mobilnych. 
 
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Internet w komórce 
 
38% aktywnych urządzeń mobilnych 
na świecie stanowią smartfony. 
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Internet w komórce 
 
Już ponad 25,7 mln Polaków  
korzysta aktywnie z  Internetu.  
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Internet w komórce 
 
15,7 mln Polaków korzysta z Internetu 
za pomocą urządzeń mobilnych. 
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Internet w komórce 
 
Udział urządzeń mobilnych  
w przeglądaniu stron internetowych  
w Polsce wynosi 46%. 
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Czy Twoja strona jest responsywna? 
 
Responsive Web Desing (RWD) 
 
Responsywność  to cecha strony internetowej, która pozwala dostosowywać się do 
rozdzielczości, na której jest przeglądana.  
 
Strona responsywna wyświetla się poprawnie na wszystkich urządzeniach - 
komputerach, tabletach i smartfonach. 
 

http://responsywnestronywww.pl/co-jest-responsywność 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w teorii 
 

http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
Responsywność w praktyce (przykład nr 1)  
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Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
Responsywność w praktyce (przykład nr 3)  
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Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
Responsywność w praktyce (przykład nr 4)  
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Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
Responsywność w praktyce (przykład nr 4)  
 
 
 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
 
Jak wygląda Twoja strona internetowa?  
 
Przykłady serwisów uczestników warsztatów. 
 



Jak wyglądasz mobilne? 
 

Responsywność w praktyce 
 
 
Dbając o responsywność warto pamiętać o tym, że dostępne na rynku przeglądarki (np. 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) mogą w inny sposób interpretować 
kod.  
 
Miejmy również na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy aktualizują swoje 
oprogramowanie do najnowszej wersji. 
 
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html 
 
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html 
 

http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html
http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-details.html


Jak wyglądasz mobilne? 
 

Moja strona nie jest responsywna. Co mogę zrobić? 
 
 
• Dostosowanie istniejącej strony do responsywności 

 
• Wykonanie nowej strony internetowej 

 
 
Pomysł: Wykorzystanie szablonu 
http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/ 
 
Jakie rozwiązanie wybrać? 
 

http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/
http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/
http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/
http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/
http://www.templatemonster.com/category/hotels-wordpress-themes/


Jak wyglądasz mobilne? 
 

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę pracując nad stroną? 
  
  
• Ułatw dostęp do najczęściej odwiedzanych podstron (dane z Google Analytics) i 

promuj własny booking engine. 
 
• Udostępnij opinie gości 
 
• Zadbaj po pozycjonowanie 

 
• Zastanów się nad celami i zweryfikuj czy dzięki zmianom udało się je osiągnąć 
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Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Udogodnienia w dalszym ciągu są okazją do wygrania rezerwacji 
 
Cena 
Opinie 
Dogodna lokalizacja  
 
to czynniki posiadające największy wpływ na decyzję turystów w procesie rezerwacji 
noclegów.   
 
Jednakże 77% osób z ankietowanych przez TripAdvisor stwierdziło, że równie istotne są 
dla nich udogodnienia. 
 
Na których udogodnieniach warto się skupić, by zachęcić do rezerwacji? 
 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Udogodnienia w dalszym ciągu są okazją do wygrania rezerwacji 
 
Udogodnienia, które turyści uznają za wpływające na decyzję o rezerwacji noclegów: 
 
 Bezpłatny i bezprzewodowy dostęp do Internetu    74% 
 
 Śniadanie w cenie pobytu      60% 
 
 Udogodnienia w pokoju      58% 
 
 Bezpłatny transport      35% 
 
 Pracownicy, którzy komunikują się w języku gości    35%  
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Udogodnienia w dalszym ciągu są okazją do wygrania rezerwacji 
 
Pomysł: Dwa rodzaje dostępu do Internetu. 
 
Goście oczekują bezpłatnego dostępu do Internetu, ale 30% z nich zgodziłoby się 
dopłacić za szybsze łącze.  
 
Dostęp m.in. do multimediów (filmy, muzyka) wymaga pobrania większej ilości danych. 
 
Oferując szybki dostęp do Internetu możemy równocześnie zaspokoić potrzeby gości i 
wygenerować dodatkowy przychód. 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Oferta regionu jest głównym motywatorem przy wyborze miejsca pobytu 
 
Gdy zapytano turystów z całego świata dlaczego za cel podróży wybrali to konkretne 
miejsce, wielu z nich odpowiedziało, że duży wpływ na ich decyzję miały czynniki takie 
jak: 
 
 - lokalne wydarzenia i atrakcje, 
 - doświadczenia, 
 - kultura. 
 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Oferta regionu jest głównym motywatorem przy wyborze miejsca pobytu 
 
Najczęstsze przyczyny wizyt konkretnych miejsc w 2015 roku: 
 
 „To miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć”     42% 
  
 „To miejsce odpowiada mojej aktywności”     33% 
  
 „Istnieje konkretna atrakcja, którą chcę zobaczyć”  33% 
  
 „Uwielbiam odkrywanie miejsc”     29% 
  
 „Uwielbiam dania kuchni lokalnej”     23% 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Oferta regionu jest głównym motywatorem przy wyborze miejsca pobytu 
 
Pomysł: Jeśli zarządzasz atrakcją turystyczną lub aktywnością, to podkreśl swoje 
powiązania kulturowe na stronie internetowej. Umieść również na niej mapę zawierającą 
lokalizację atrakcji, aktywności i noclegów w pobliżu. 
 
Dobrym pomysłem może być również dostarczenie wydarzeń w regionie w formie 
kalendarza. 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Oferta regionu jest głównym motywatorem przy wyborze miejsca pobytu 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Oferta regionu jest głównym motywatorem przy wyborze miejsca pobytu 
 
 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Turyści chętniej wydają na zwiedzanie 
 
Porównując różne wakacyjne wydatki turystów warto zwiedzić uwagę na zwiedzanie. Jak 
się okazuje coraz więcej turystów chętniej wydaje więcej na zwiedzanie, niż łącznie na 
zakupy, pamiątki i nocne życie. 
 
Oto najczęstsze cele na jakie turyści są gotowi wydać więcej: 
 
 Zwiedzanie    53% 
 Specjalne wyżywienie  41% 
 Zakwaterowanie    41% 
 Aktywności    35% 
 Zakupy     24% 
 
 
 https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie cechy oferty wpływają na decyzję o rezerwacji? 
 

Turyści chętniej wydają na zwiedzanie 
 
Pomysł: Tworzenie produktów turystycznych 
 
Współpraca z lokalnymi touroperatorami i dostarczenie możliwości rezerwacji gotowych 
pakietów produktów turystycznych. Dla gości, którzy nie wybiorą takich pakietów 
podczas rezerwacji można wysłać ofertę e-mailem (przed przyjazdem) lub przedstawić 
podczas zameldowania. 
 
Użytecznym rozwiązaniem byłoby dostarczenie informacji w formie kalendarza 
odpowiadającego terminowi pobytu oraz dostosowanie oferty do klienta. 
 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 
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Jakie informacje biorą pod uwagę osoby rezerwujące nocleg? 
 

TripBarometer przeprowadził ankietę wśród ponad 40 000 turystów i hotelarzy. Wynika z 
niej, że dla mobilnych użytkowników Internetu ważniejsze od udogodnień i promocji są 
oceny i opinie. 
 
Oceny i opinie     Udogodnienia 
Connected Travelers:  59%  Connected Travelers:  44% 
Overall travelers:   53%  Overall travelers:   40% 
 
Opinie TripAdvisor    Promocje i zniżki 
Connected Travelers:  58%  Connected Travelers:  39% 
Overall travelers:   53%   Overall travelers:   36% 
 
Polecenia od znajomych 
Connected Travelers:  49% 
Overall travelers:   45% 
 
 

https://www.tripadvisor.com/ 



Jakie informacje biorą pod uwagę osoby rezerwujące nocleg? 
 

 
 



Jakie informacje biorą pod uwagę osoby rezerwujące nocleg? 
 

 
 



Jakie informacje biorą pod uwagę osoby rezerwujące nocleg? 
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Czy odpowiadać na opinie w Internecie? 
 

Nie bójmy się negatywnych opinii 
 
Starajmy się je wykorzystać – to dobry moment, aby zaprezentować się jako obiekt 
aktywny, traktujący poważnie swoich gości, otwarty na sugestie. Warto akcentować te 
elementy podczas odpowiedzi na opinie. 
 
Wielu z gości już podczas pobytu dzieli się swoimi wrażeniami – chwali kuchnię, narzeka 
na głośną klimatyzację, deklaruje powrót itp. 
 
Warto, aby recepcjonista umiejętnie reagował w tego typu sytuacjach. Jeśli pojawiają się 
pytania – zapiszmy je i sprawdźmy czy odpowiedzi są na naszej stronie internetowej. Jeśli 
gość na coś narzeka – koniecznie zastanówmy się czy jesteśmy w stanie to zmienić (i 
przygotujmy odpowiedź, jeśli takiej możliwości nie ma). 
 
A gdy słyszymy pochwałę – zachęcajmy do publikacji opinii w Internecie.  
 http://www.marketinghotelu.pl/2012/08/18/czy-znasz-opinie-na-temat-swojego-hotelu/ 
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Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego produktów dostępnych na 
rynku. 
 

Mobilny PMS (Property Management System) 
 
BedBooking to system dostarczający możliwość mobilnego zarządzania 
kalendarzem rezerwacji noclegów na smartfonach, tabletach i komputerach.  
Rozwiązanie jest przeznaczone dla gestorów małej bazy noclegowej. 
 
 
 
 
 

http://blog.eholiday.pl/narzedzia-do-wsparcia-sprzedazy-internetowej-w-hotelu/ 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego produktów dostępnych na 
rynku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PshyrZPnTRI 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
rynku. 
 Mobilny PMS (Property Management System) 

 
 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
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Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
rynku. 
 Mobilny PMS (Property Management System) 

 
 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
rynku. 
 Mobilny PMS (Property Management System) 

 
 
BedBooking posiada już grono stałych użytkowników z różnych krajów, którzy zapisali w 
systemie ponad 300 000 rezerwacji. Aplikacja mobilna Android jest dostępna w 7 
wersjach językowych (PL,EN, DE, IT, ES, FR, HR). 
 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
rynku. 
 Mobilny PMS (Property Management System) 

 
 
System jest dostępny na urządzenia z systemem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Android    (wersja zaawansowana) 
• iOS    (prosta wersja, zaawansowana w przygotowaniu) 
• Windows Phone   (prosta wersja) 



Zarządzanie obiektem. Prezentacja jednego z produktów dostępnych na 
rynku. 
 Mobilny PMS (Property Management System) 

 
Dla zainteresowanych uczestników świdnickiej konferencji oferujemy półroczny 
bezpłatny dostęp do usługi BedBooking. 
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Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 
 

Dlaczego booking engine na stronie przegrywa z OTA? 
 
 
Jeśli zechcemy poszukać noclegu i w wyszukiwarce wpiszemy popularną frazę typu  
„hotel łódź” lub bardziej opisowe określenie (np. „tani nocleg Warszawa”), to w 
wynikach wyszukiwania zazwyczaj pojawiają się nam w pierwszej kolejności 
najpopularniejsze portale rezerwacyjne. 

http://blog.eholiday.pl/narzedzia-do-wsparcia-sprzedazy-internetowej-w-hotelu/ 



Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 
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Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 
 

Dlaczego booking engine na stronie przegrywa z OTA? 
 
 
W roku 2009 Chris Anderson z uniwersytetu w Cornell opublikował dość głośny tekst na 
temat zachowań użytkowników szukających miejsc noclegowych w Internecie. Na 
podstawie prowadzonych przez siebie badań stwierdził, iż istnieje wyraźna, pozytywna 
korelacja między obecnością hotelu w serwisach rezerwacyjnych a ilością rezerwacji 
dokonywanych na stronie domowej obiektu. 
 
W skrócie: im bardziej i lepiej widoczny hotel w OTA, tym więcej rezerwacji 
dokonywanych również przez stronę hotelu. Badania dotyczyły sieci hoteli JHM oraz 
serwisu Expedia. Efekt, o którym mówimy, nazwany został „Billboard” i z miejsca stał 
się jednym z najgorętszych tematów w branży marketingu hotelarskiego. 

http://www.marketinghotelu.pl/2015/08/15/strony-hoteli-wciaz-przegrywaja/ 



Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 
 

Dlaczego booking engine na stronie przegrywa z OTA? 
 
 
Podczas konferencji Revenue Strategy Summit w Waszyngtonie P. K. Kannan z Robert H. 
Smith School of Business zaprezentował część wyników najnowszych badań 
poświęconych zachowaniom potencjalnych gości hotelowych w Internecie. 
Badania przeprowadzono w roku 2012 oraz 2014 na próbie ponad 50 000 osób 
korzystających ze stron hotelowych oraz serwisów rezerwacyjnych typu Expedia, 
Booking, TripAdvisor.  
 
W latach 2012-2014 liczba osób korzystających wyłącznie ze stron domowych hoteli 
spadła z 12% do 10%. Natomiast liczba osób korzystających wyłącznie z systemów 
rezerwacyjnych wzrosła z 48% aż do 60%. Liczba osób korzystających z obu rodzajów 
stron spadła z 40% do 30%. 

http://www.marketinghotelu.pl/2015/08/15/strony-hoteli-wciaz-przegrywaja/ 

http://revenuestrategysummit.com/
http://revenuestrategysummit.com/
http://revenuestrategysummit.com/
http://revenuestrategysummit.com/
http://revenuestrategysummit.com/


Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce. 
 

Skąd te zmiany? To proste: z nieustannie rosnącej pozycji i popularności systemów 
rezerwacyjnych. Lub inaczej: ze słabości stron hotelowych. Za mało przekonujące, 
nieatrakcyjne, słabo komunikujące najlepszą cenę oraz mało perswazyjne. Nie bez 
powodu to właśnie Booking uznawany jest za jedną z najskuteczniej zachęcających do 
zakupu stron. I nie chodzi tu tylko o naszą branżę: precyzję i skuteczność Bookingu 
docenia cały sektor e-commerce. 
 
Strony domowe hoteli pozostają daleko w tyle: są różne, często nie oferują najlepszej 
oferty, silniki rezerwacyjne są niewidoczne lub mało użyteczne, brakuje elementów 
wywierających wpływ na użytkownika. Nic dziwnego, że woli on powrócić na stronę 
pośrednika: tam dokona rezerwacji po prostu szybciej. Co więcej: na każdym kroku 
system poinformuje go, że podjął dobrą decyzję lub odblokował kolejną zniżkę 

http://www.marketinghotelu.pl/2015/08/15/strony-hoteli-wciaz-przegrywaja/ 


