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Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami 
na przykładzie hoteli województwa pomorskiego

Streszczenie

Celem rozważań jest scharakteryzowanie możliwości wykorzystania Internetu 
do kształtowania relacji z klientami hoteli oraz zbadanie, w jakim zakresie z moż-
liwości tych korzystają pomorskie hotele. Jako narzędzie badawcze wykorzystano 
metodę eksploracji Internetu (przeglądania stron internetowych badanych hoteli) 
oraz wywiadu telefonicznego.

Przeprowadzone badania pokazują, iż pomorskie hotele w umiarkowanym stop-
niu wykorzystują Internet do zarządzania relacjami z klientami, przy czym obser-
wuje się istotną statystycznie zależność pomiędzy kategorią hotelu a wykorzysta-
niem narzędzi e-CRM. Hotele wyższych kategorii znacznie częściej angażują się 
w takie działania. Artykuł w warstwie teoretycznej pokazuje menadżerom możli-
wości wykorzystania narzędzi e-CRM, a w warstwie badawczej pozwala na porów-
nanie ich aktywności w tym zakresie z konkurencją oraz wskazuje tym samym na 
możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej na analizowanym rynku. Artykuł 
ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: e-CRM, relacje z klientami hoteli, zarządzanie relacjami z klien-
tem.

Kody JEL: D22

Wstęp

Współczesne hotele swoje wysiłki marketingowe w znacznej mierze kierują na pozyska-
nie nowego klienta. W związku z tym większość działań skoncentrowana jest na okresie po-
przedzającym zakup. Jednak, aby uzyskać długotrwały wzrost sprzedaży, należy w równym 
stopniu, jak o pozyskanie nowego, dbać także o utrzymanie już istniejącego konsumenta. 
Bardzo ważnym narzędziem służącym temu jest budowanie lojalności owego klienta, a ta 
wymaga stworzenia z nim długotrwałych relacji.

Dokonanie zakupu danej usługi lub produktu przez klienta oznacza, że mieści się on 
w segmencie rynku, do którego firma kieruje swoją ofertę, istnieje więc duże prawdopo-
dobieństwo, iż skorzysta z niej ponownie. Na rynku konkurencyjnym zaniedbanie takiego 
klienta skutkuje jego zwróceniem się w stronę firm konkurencyjnych. Jest to zwłaszcza 
istotne w branży hotelarskiej, w której zadowoleni klienci lubią powracać do danych miejsc, 
zarówno w kontekście regionu, miasta, jak i konkretnego obiektu. Jednocześnie dynamika 
rozwoju rynku hotelarskiego jest tak duża, iż niepodejmowanie działań zachęcających klien-
ta do ponownych odwiedzin, sprawi, iż z łatwością znajdzie on obiekt konkurencyjny. 
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Celem rozważań jest scharakteryzowanie możliwości wykorzystania Internetu do kształ-
towania relacji z klientami hoteli oraz zbadanie w jakim zakresie z możliwości tych korzy-
stają pomorskie hotele. Jako narzędzie badawcze wykorzystano metodę eksploracji Internetu 
(przeglądania stron internetowych badanych hoteli) oraz wywiadu telefonicznego. 

Zarządzanie relacjami z klientem hoteli – przegląd literatury

Kształtowanie relacji z klientami jest procesem długotrwałym i nie zawsze możliwym 
do przeprowadzenia. Nie z każdym klientem można zbudować trwałe relacje oparte na lo-
jalności. Do kolejnych etapów tego procesu zaliczamy nawiązywanie relacji(nowi klienci) 
oraz utrzymanie i umacnianie relacji (istniejący klienci)(Gołąb 2010). Natomiast według 
Stankiewicz i Juszczyk (2010), budowanie relacji jest procesem cyklicznym opartym na 
następujących działaniach: 
 - oferta wartości – służy przyciągnięciu klienta,
 - satysfakcja klienta – jej dostarczenie warunkuje stworzenie trwałej relacji,
 - lojalność klienta – gdy się pojawi hotel ma szansę na zatrzymanie klienta.

Wynikiem długookresowych i trwałych relacji między klientem a hotelem jest kształto-
wanie się w nim lojalności wobec hotelu, która przekłada się na chęć dokonywania kolej-
nych rezerwacji w tym hotelu (Bokrzański i in. 2010).

Budowanie relacji z klientem wymaga stworzenia platformy komunikacji, dzięki której 
możliwe będzie rozpoznanie potrzeb klienta oraz poznanie motywów jego działania. Bez 
sprawnej dwustronnej komunikacji z klientami nie jest możliwe oferowanie usług odpowia-
dających ich oczekiwaniom i zaspokajających ich potrzeby. Prowadzenie dialogu z klientem 
ma za zadanie przeciwdziałać ewentualnym frustracjom, negatywnym odczuciom, niwelo-
wać skutki braku lub niepełnej satysfakcji z konsumpcji, wprowadzając przyjazną atmosferę 
i klimat korzystny dla dokonywania zakupów (Wereda 2009).

Klienci są uczestnikami rynku, którzy są gotowi i chętni uczestniczyć w utrzymywaniu 
relacji z hotelem, jednak to w interesie hotelarzy jest o te relacje zabiegać i je pielęgnować. 
Wśród powodów tworzenia relacji hotelu z klientem, które pomagają utrzymywać stałych 
klientów wymienić należy (Sołtysik-Piorunkiwicz 2008):
 - coraz mniejszą lojalność klientów i coraz większe koszty pozyskania nowych klientów,
 - rozwój rynku hotelarskiego – wzrost konkurencji,
 - coraz większe oczekiwania i wymagania klientów hoteli wynikające z ich doświadczeń,
 - coraz mniej skuteczne działania promocyjne, trudności w wypromowaniu się w sieci,
 - większą elastyczność usług, łatwość i gotowość hoteli do indywidualizacji oferty,
 - wzrost liczby kanałów dystrybucji, co implikuje paradoksalnie większą trudność w do-

tarciu do klientów.
Do najważniejszych działań będących podłożem budowania trwałych relacji z klientem 

hotelu należą:
 - badanie zadowolenia gościa hotelowego, analizowanie wyrażanych przez niego opinii,
 - odpowiadanie na uwagi zgłaszane przez gości dotyczące skonsumowanej usługi,
 - badanie preferencji i potrzeb gościa hotelowego,
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 - badanie jego gotowości do ponownego zakupu tych samych/innych usług hotelu,
 - zachęcanie do ponownych/dłuższych/częstszych odwiedzin w hotelu.

Regularne prowadzenie wymienionych działań powoduje, iż klient nabiera zaufania do 
hotelu i chętniej do niego powraca, czuje się doceniony i ma poczucie, że jego osoba jest 
ważna, jego potrzeby i preferencje są zaspokajane, a wyrażane opinie mają znaczenie. Dzięki 
temu staje się bardziej lojalny, będąc jednocześnie dla hotelu cennym źródłem informacji, 
mogących przyczynić się do poprawy satysfakcji klienta i budowania z nim trwałych relacji.

Zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management − CRM) w wie-
lu przedsiębiorstwach odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzo-
nych systemów komputerowych, jednak coraz bardziej podkreśla się znaczenie Internetu 
we wspieraniu tych działań. Systemy komputerowe CRM realizują wprawdzie wiele zadań 
z tego zakresu, takich jak: zarządzanie kontaktami i kontem klienta, prognozowanie i analiza 
sprzedaży, zarządzanie kampanią promocyjną i marketingową, tworzenie baz produktów 
i cenników, generowanie list adresowych. Jednak bez komunikacji z klientami wykorzysta-
nie tych danych do budowania trwałych relacji nie na wiele się zdaje. Powszechność oraz 
wygoda korzystania z Internetu sprawiają, iż większość osób, także klientów hoteli, preferu-
je ten kanał w swoich kontaktach. 

Powszechność Internetu sprawia też, że coraz popularniejsze stają się e-CRM, czyli za-
stosowanie systemów zarządzania relacjami w Internecie. Pozwala to bowiem na dużą auto-
matyzację procesów obsługi i zwiększa możliwości pozyskiwania informacji. Do głównych 
narzędzi Internetu, które mogą być wykorzystywane do budowania i zarządzania relacjami 
z klientami hotelu należą zasoby ułatwiające zbieranie danych i informacji, prezentowanie 
opinii, odpowiadanie na nie, prowadzenie komunikacji z klientami. Wymienić tu należy:
 - strony internetowe hotelu,
 - serwisy społecznościowe, np. Facebook i opiniotwórcze, np. Tripadvisor,
 - systemy rezerwacyjne oraz internetowe agencje turystyczne (z opiniami klientów),
 - pocztę elektroniczną.

Internet dostarczył hotelarzom bezprecedensowych możliwości interakcji z klientami. 
Wśród najczęstszych narzędzi stosowanych w celu kształtowania relacji z klientami wymie-
nić można (Building… 2007):
 - elektroniczne biuletyny,
 - potwierdzanie rezerwacji za pośrednictwem poczty e-mail,
 - wysyłanie e-maili przed przybyciem gościa z dodatkowymi informacjami,
 - wysyłanie e-maili z podziękowaniem za pobyt gościa i prośbą o wyrażenie opinii o ho-

telu,
 - interaktywne aplikacje na stronie internetowej hotelu (wyrażanie opinii i dodawanie zdjęć, 

polecanie przez klientów np. barów, muzeów, atrakcji w miejscu przeznaczenia itp.).
W kształtowaniu relacji z klientami on-line ogromną wagę przykłada się do właściwych 

parametrów podstawowego narzędzia, jakim jest np. strona własna przedsiębiorstwa. Ab Hamid 
i McGrath (2005) określili dwanaście cech typowej witryny internetowej w kontekście  
e-CRM, a mianowicie: jakość informacji, łatwość nawigacji, jakość obsługi konsumen-
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tów, zintegrowanie kanałów marketingowych, społeczności on-line, system nagród, stopień 
personalizacji, bezpieczeństwo witryny, usługi o wartości dodanej, postrzegane zaufanie 
i atrakcyjność cenowa. Jednak w kontekście usług hotelarskich, ich specyficznych cech, 
nierozdzielności konsumpcji i produkcji, nietrwałości itp. oraz w związku z rosnącą rolą 
mediów społecznościowych, Ab Hamid, Cheng i Md Akhir (2011)przeprowadzili badania 
mające na celu ustalenie cech witryny hotelu istotnych dla kształtowania relacji między 
hotelem a klientami. Uzyskane przez nich wyniki pozwoliły na rozwinięcie wcześniej okre-
ślonych cech m.in. o funkcje multimedialne strony, śledzenie rezerwacji, kompleksowość 
i sprawność realizacji usługi oraz korzystanie z mediów społecznościowych. Wśród czynno-
ści związanych ze stroną internetową podejmowanych w celu utrzymywania relacji z klien-
tem można wymienić (Adamczyk 2002):
 - dedykowanie stron odpowiadającym oczekiwaniom klienta, zarówno pod względem gra-

ficznym, jak i merytorycznym (stosowanie personalizacji), 
 - tworzenie sprawnej komunikacji poprzez wszystkie dostępne instrumenty sieciowe (np. 

chat room, e-mail, forum www), 
 - udostępnianie e-serwisu (możliwość przedstawienia problemu za pomocą gotowych for-

mularzy, które zawierają pytania pomocnicze, bieżące uaktualnianie listy z opisem stan-
dardowych problemów − FAQ), 

 - możliwości wyboru opcji call back − oddzwonienia, na stronie internetowej (użytkownik 
zamawia rozmowę telefoniczną z operatorem zgłaszając datę i godzinę), 

 - podtrzymywanie kontaktu z klientem poprzez kolportowanie firmowych biuletynów do 
jego skrzynki e-mail,

 - udostępnianie linków do swoich profili w serwisach społecznościowych z zachętą ich 
odwiedzenia.
Rozwój sieci społecznościowych wynika z pojawienia się i rozwoju sieci Web 2.01, któ-

rej główną cechą jest interaktywność, pozwalająca użytkownikom nie tylko na odbiór komu-
nikatów, ale także, a może co najważniejsze, na zwrotne wysyłanie informacji w postaci opi-
nii, spostrzeżeń, wyrażania myśli. Obecność przedsiębiorstw w mediach społecznościowych 
jest konsekwencją pojawienia się tam ich klientów. Media społecznościowe dają firmom 
możliwość budowania relacji z ich klientami, co w dobie rozwijających się społeczności ma 
coraz większe znaczenie dla „być albo nie być” wielu firm (Płuciennik 2013). Konsekwencją 
tego jest wykorzystywanie przez firmy owych mediów, które często swą działalność w sieci 
opierają właśnie na budowaniu relacji z klientami (Shih 2012).

Znaczna część CRM opiera się na poznawaniu swoich klientów. Ten proces, zwłaszcza 
w hotelarstwie, odbywa się już od lat za pośrednictwem ankiet, o których wypełnienie pro-
szeni są goście. Jak ustalili Stringam i Gerdes Jr (2010), hotelarze odkryli, że informacje 
z ankiet pozwoliły im podejmować decyzje zarządcze, które zaowocowały poprawą jako-
ści obsługi, wzrostem rentowności hotelu oraz zwiększeniem lojalności gości hotelowych 
(Rosman, Stuhura 2013).Także Murphy i in. (2003) zauważyli, że hotele i social media 

1  Web 2.0 – potoczne określenie serwisów internetowych powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa 
treść generowana przez użytkowników danego serwisu. Sieć Web 2.0 jest innym sposobem na wykorzystanie dotychczaso-
wych zasobów Internetu. Uważa się, że serwisy Web 2.0 zmieniają paradygmat interakcji między właścicielami serwisu i jego 
użytkownikami, oddając tworzenie większości treści w ręce użytkowników (wikipedia.pl).
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wydają się idealnie do siebie pasować, gdyż hotele od dawna zbierają informacje o swoich 
klientach i zawsze próbowały zachęcać ich do powtórnych zakupów. Social media mogą 
znacznie ułatwić firmom zdobycie informacji o swoich klientach, nawet jeśli dzieje się to 
tylko poprzez czytanie tego, co piszą w Internecie. Kaplan i Haenlein (2010) twierdzą, że 
firmy powinny zabiegać o informacje dotyczące tego, co ich klienci chcieliby usłyszeć, co 
o nich sądzą, co jest dla nich interesujące, przyjemne i cenne. Ważne jest także, iż takie-
„przyjacielskie” kontakty z klientami pozwalają hotelarzom dostrzec to, co ich klienci lubią 
i mogą stać się nieocenionym źródłem informacji rynkowych. 

Hotelarze zdają sobie sprawę, że w celu utrzymania konkurencyjności w świecie cyfro-
wym, hotel musi być zaangażowany lub związany z docelowym odbiorcą. Coraz częściej 
dzieje się to właśnie przez jakąś formę mediów społecznościowych, przy jednoczesnym 
zwiększeniu świadomości na temat swojej marki i budowania relacji zarówno z nowymi, jak 
i już lojalnymi klientami (Lim 2010). 

Uogólniając, upowszechnienie wykorzystania Internetu do planowania podróży, rezer-
wacji noclegów, dostarczyło hotelarzom możliwość przeglądania i analizowania treści ge-
nerowanych przez konsumentów na temat ich usług.

Metodyka i organizacja badań

Badanie wykorzystania e-CRM w hotelach przeprowadzono w dniach 10-14 marca 2014 
roku na próbie 83 pomorskich hoteli.Struktura próby badawczej była następująca: jedna 
gwiazdka – 2 hotele (2,5%), dwie gwiazdki – 28 hoteli (34%), trzy gwiazdki – 35 hoteli 
(42%), cztery gwiazdki – 13 hoteli (15,5%), pięć gwiazdek – 5 hoteli (6%). Hotele do-
brane zostały drogą losowania. Spośród oficjalnego wykazu CWOH2 wybrano do badania 
wszystkie obiekty cztero- i pięciogwiazdkowe oraz co drugi hotel spośród trzy- i dwu-
gwiazdkowych. Najwięcej problemów przysporzyło zbadanie hoteli jednogwiazdkowych, 
gdyż większość z nich posiada nieaktywne strony lub nie posiada ich w ogóle. Do badania 
zakwalifikowano więc jedynie dwa obiekty.

Badanie polegało na analizie ich stron internetowych oraz krótkim wywiadzie telefonicz-
nym, w którym zadawano 7 pytań z zakresu wykorzystania Internetu w kształtowaniu relacji 
z klientami. Do analizy wyników wykorzystano program statystyczny SPSS, za pomocą któ-
rego przeprowadzono analizę częstości oraz test Chi2 niezależności w celu ustalenia związku 
pomiędzy kategorią hoteli a badanymi zmiennymi.

Analiza wyników i dyskusja

W pełni profesjonalna witryna, która dba o indywidualizm podejścia do klienta powin-
na zawierać opcję personalizacji zawartości, klient powinien mieć możliwość ustawienia 
własnych preferencji, ulubionych kolorów, powitania itd. Spośród analizowanych obiektów, 

2  Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, http://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp: marzec 2014].
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zaledwie pięć posiada opcję personalizacji, przy czym są to obiekty sieciowe i owa persona-
lizacja sprowadza się jedynie do zapamiętania ulubionych hoteli z sieci.

Badanie witryn internetowych hoteli rozpoczęto od analizy występowania na nich takich 
narzędzi CRM jak forum www, opcja call back, chat room, możliwość zamówienia newslette-
ra itp. (por. wykres 1). Największą popularnością (58 hoteli – 70%) na badanych stronach cie-
szyły się odnośniki (ikonki) do polecania hotelu w serwisach społecznościowych. Ciekawym 
spostrzeżeniem jest natomiast fakt, iż zaledwie 31 obiektów (37% badanych) posiada w tych 
serwisach swoje profile, na których prowadzą blogi, umieszczają informacje, oferty, udostęp-
niają zdjęcia, aktualności, odpowiadają na opinie użytkowników itd. Pozostałe hotele mają 
świadomość, że media społecznościowe są istotnym medium, stąd zabiegają o opinie klientów 
na tych serwisach, jednak traktują je jako jednostronną możliwość umieszczania opinii bez 
zaangażowania hotelu w faktyczne tworzenie dwustronnych relacji z klientami.

Wykres 1
Występowanie na stronach hotelu narzędzi e-CRM

Źródło: opracowanie własne.

Spośród pozostałych narzędzi e-CRM, najwięcej hoteli (39 obiektów – 47% badanych) 
umieszcza na swej stronie możliwość zamówienia biuletynu hotelu, zaś zaledwie po dwa 
hotele udostępniają swoim klientom opcję call back (możliwość zamówienia oddzwonienia 
przez operatora) oraz chat room (możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym), 
żaden natomiast nie udostępnia na swej witrynie forum www do wymiany doświadczeń 
klientów. Aż 1/4 badanych hoteli (21 obiektów) nie wykorzystuje żadnego z wymienionych 
narzędzi do budowania relacji ze swoimi klientami, w zasadzie ich strony są zupełnie sta-
tyczne i pełnią jedynie funkcję informacyjną.
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Analizy statystyczne pokazują, iż istnieją istotne statystycznie zależności pomiędzy katego-
rią hotelu a wykorzystywaniem przez nie niektórych narzędzi e-CRM (por. tabela 1). Dotyczy 
to umieszczania na stronie hotelu odnośnika do wpisania się na newsletter (Chi2=18,088; 
p<0,05; phi=0,467)oraz ikonek do profili w mediach społecznościowych (Chi2=18,173; 
p<0,05; phi=0,468) i do polecania hotelu w tych mediach (Chi2=20,592; p<0,05; phi=0,498). 
W przypadku tych trzech narzędzi wyraźnie widać, iż częściej wykorzystują je hotele wyż-
szych kategorii. Odwrotnie zaś jest w przypadku odpowiedzi „żadne z powyższych”; w taki 
sposób na pytanie o stosowane narzędzia e-CRM odpowiadały najczęściej hotele niższych 
kategorii (Chi2=23,286; p<0,05; phi=0,530).

Tabela 1
 Zależność pomiędzy kategorią hotelu a stosowaniem narzędzi e-CRM    

Wyszczególnienie

Czy na stronie hotelu istnieje?

Biuletyn Ikonka  
do profili SM

Ikonka  
do polecania SM

Żadne  
z powyższych

tak nie tak nie tak nie tak nie

K
at

eg
or

ia
 H

ot
el

u

* Liczebność 0 2 0 2 0 2 2 0
% z Kat. Hot. 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

** Liczebność 6 22 8 20 13 15 14 14
% z Kat. Hot. 21,4 78,6 28,6 71,4 46,4 53,6 50,0 50,0

*** Liczebność 19 16 9 26 27 8 5 30
% z Kat. Hot. 54,3 45,7 25,7 74,3 77,1 22,9 14,3 85,7

**** Liczebność 9 4 9 4 13 0 0 13
% z Kat. Hot. 69,2 30,8 69,2 30,8 100,0 0,0 0,0 100,0

***** Liczebność 5 0 5 0 5 0 0 5
% z Kat. Hot. 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Ogółem
Liczebność 39 44 31 52 58 25 21 62
% z Kat. Hot. 47,0 53,0 37,3 62,7 69,9 30,1 25,3 74,7

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej kolejności sprawdzono, które spośród serwisów społecznościowych cieszą się 
wśród badanych hoteli największym powodzeniem (por. wykres 2). 

Największą popularność uzyskał serwis Facebook (58 hoteli – 70%), opiniotwórczy ser-
wis turystyczny Tripadvisor (27 hoteli – 32%), w dalszej kolejności Google+ (15 hoteli – 
18%) oraz Twitter (14 hoteli – 17%). Wśród innych najczęściej wymieniany jest Pinterest 
(6 hoteli). Taki rozkład popularności serwisów społecznościowych wśród hoteli jest w pełni 
uzasadniony. Od lat Facebook zajmuje czołowe miejsce w rankingach popularności mediów 
społecznościowych w Polsce, równie popularny ostatnimi czasy staje się serwis Google+ 
oraz Twitter (Megapanel… 2014). Tripadvisor natomiast, jako znany turystyczny serwis 
opiniotwórczy, wymieniany jest na trzecim miejscu wśród źródeł rekomendacji przy poszu-
kiwaniu hotelu (Online… 2012).
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Wykres 2 
Popularność serwisów społecznościowych wśród badanych hoteli

Źródło: jak w wykresie 1.

Dalsza część badania prowadzona była drogą wywiadu telefonicznego. Trzy pytania do-
tyczyły angażowania się hotelu w relacje z klientami korzystającymi z serwisów społecz-
nościowych (por. wykres 3). Zadziwiające jest, iż 58 hoteli zachęca na swych stronach do 
polecania hotelu w serwisach społecznościowych, zaś jedynie 50 śledzi opinie pojawiające 
się tam. Jeszcze mniej, bo zaledwie 26 obiektów odpowiada na zarzuty pod swoim adre-
sem, co może mieć istotny wpływ na postrzeganie marki zarówno przez osoby stawiające 
te zarzuty, jak i innych czytelników, np. szukających noclegu. Bardzo istotnym narzędziem 
e-CRM dla hotelu są turystyczne fora internetowe, np. Holidaycheck, na których hotel może 
delikatnie i nie nachalnie włączać się do dyskusji, nawiązując w ten sposób relacje z klien-
tami. Niestety, z możliwości tej korzystają zaledwie cztery obiekty. 

Kolejne trzy pytania dotyczyły praktyk prowadzonych przez hotel dotyczących kontak-
towania się ze swoimi klientami. Zaledwie 40% hoteli wysyła wszystkim swoim klientom 
potwierdzenie rezerwacji drogą mailową, 24% robi to tylko w odniesieniu do rezerwacji 
dokonywanych bezpośrednio na stronie (to rozróżnienie bardzo dziwi, gdyż w ten sposób 
różnicują klientów na „naszych” i „tych od pośredników”), 20% hoteli opiera się tylko na 
autoodpowiedzi wysyłanej przez system rezerwacyjny, co jednak nie ma wymiaru osobo-
wego i może być niezbyt dobrze odbierane przez klientów. Natomiast aż 13 hoteli (16% 
badanych) w ogóle nie wysyła potwierdzenia klientom (por. wykres 4).

Kolejnym narzędziem, które może pomóc budować relacje z klientem i dać mu poczucie 
ważności, jest wysyłanie do klientów, którzy już dokonali rezerwacji, e-maila przypomi-
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Wykres 3
Aktywność hotelu w mediach społecznościowych

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji drogą mailową

Źródło: jak w wykresie 1.
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nającego przed przyjazdem, zawierającego szczegóły pobytu, ofertę usług dodatkowych, 
przygotowanych przez hotel dla gościa oraz możliwości organizacji czasu w hotelu. 

Takie dbanie o klienta może w przyszłości zaprocentować jego powrotem do hotelu. 
Niestety, spośród badanych hoteli zaledwie 14 obiektów (17%) stosuje takie praktyki, z cze-
go połowa jedynie wobec stałych gości, np. uczestników programu lojalnościowego. Aż 69 
obiektów (83%) uznaje takie działania za zbędne (por. wykres 5).

Wykres 5 
Wysyłanie maili do klientów przed przyjazdem do hotelu

Źródło: jak w wykresie 1.

Równie ważny w kontekście e-CRM jest kontakt z klientem po wyjeździe z hotelu, 
a cenną praktyką jest wysłanie e-maila z podziękowaniem za pobyt, zaproszeniem do ko-
lejnych odwiedzin, do polecenia obiektu znajomym oraz zachęceniem do wyrażenia opinii 
w serwisie społecznościowym lub poprzez wypełnienie ankiety na stronie www. Niestety, 
także te praktyki są rzadkością wśród hoteli pomorskich. Zaledwie 24 hotele stosują je wo-
bec wszystkich gości po każdym pobycie, 8 hoteli jedynie wobec swoich stałych klientów 
(uczestników programów lojalnościowych), zaś aż 51 hoteli (61% badanych) uważa wysy-
łanie takich wiadomości za niepotrzebne (por. wykres 6).

Uzyskane wyniki są dość zaskakujące, gdyż kontakt mailowy z klientem wydaje się 
czymś oczywistym w dzisiejszych czasach i oczekiwanym przez klientów. Jednocześnie ta-
kie działania nie wymagają od hotelu dużego wysiłku, zwłaszcza w odniesieniu do małych, 
niezależnych obiektów, dla których budowanie bazy klientów i dbanie o relacje z nimi jest 
współcześnie szansą na ich zatrzymanie przy sobie.
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Wykres 6
Wysyłanie e-maili do klientów hotelu z podziękowaniem za pobyt

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 7
Odpowiedzialność za e-CRM w hotelu

Źródło: jak w wykresie 1.
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Ostatnim analizowanym zagadnieniem, które najpewniej będzie podsumowaniem i uza-
sadnieniem wcześniejszych wyników jest kwestia odpowiedzialności za działania e-CRM 
w hotelu. Okazuje się, iż w badanej grupie hoteli zaledwie w 9 obiektach stworzono sta-
nowisko odpowiedzialne ściśle za badane zagadnienia, w 26 hotelach obowiązki z zakresu 
e-CRM skierowane zostały do działu marketingu, zaś w pozostałych 48 hotelach (58%) nie 
ma osoby odpowiedzialnej za kształtowanie relacji z klientami (por. wykres 7).

Analiza porównawcza uzyskanych wyników dla hoteli różnych kategorii wskazuje 
na istnienie istotnej statystycznie zależności o umiarkowanej sile (Chi2=19,532; p<0,05; 
phi=0,485) między kategorią hotelu a powierzaniem obowiązków w zakresie e-CRM odpo-
wiednim osobom. Hotele wyższych kategorii częściej tworzą dla tego celu specjalne stano-
wisko lub przypisują ten zakres osobom w dziale marketingu, zaś hotele niższych kategorii 
częściej nie wyodrębniają w ogóle tych zagadnień w swej strukturze organizacyjnej (por. 
tabela 2).

Tabela 2
Zależność między kategorią hotelu a powierzaniem obowiązków z zakresu CRM

Wyszczególnienie 

Czy w strukturze hotelu jest osoba  
odpowiedzialna za e-CRM

Ogółemtak, jest spe-
cjalne stano-

wisko

jest to w gestii 
osób z działu 
marketingu

nie ma osób 
za to odpowie-

dzialnych

K
at

eg
or

ia
 H

ot
el

u

* Liczebność 0 0 2 2
% z Kategoria Hotelu 0,0 0,0 100,0 100,0

** Liczebność 1 5 22 28
% z Kategoria Hotelu 3,6 17,9 78,6 100,0

*** Liczebność 3 17 15 35
% z Kategoria Hotelu 8,6 48,6 42,9 100,0

**** Liczebność 3 2 8 13
% z Kategoria Hotelu 23,1 15,4 61,5 100,0

***** Liczebność 2 2 1 5
% z Kategoria Hotelu 40,0 40,0 20,0 100,0

Ogółem Liczebność 9 26 48 83
% z Kategoria Hotelu 10,8 31,3 57,8 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

W artykule zaprezentowano najważniejsze narzędzia zarządzania przez hotele relacjami 
z klientami w Internecie i dokonano analizy wykorzystania tych narzędzi przez hotele po-
morskie. Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć następujące wnioski:
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 - Istnieje wiele narzędzi e-CRM, które mogą być skutecznie wykorzystywane przez hote-
le, jednak wszystkie one sprowadzają się do trzech obszarów działania: 
 - właściwe opracowanie witryny hotelu z chat roomem, opcją call back, forum interne-

towym, biuletynem, odnośnikami do serwisów społecznościowych;
 - aktywna obecność hotelu w mediach społecznościowych – zakładanie profili, śledze-

nie opinii, odpowiadanie na negatywne opinie, udział w forach;
 - stały kontakt drogą elektroniczną z klientami którzy zakupili usługę – podziękowanie 

za dokonanie rezerwacji, informacje o pobycie oraz podziękowanie za pobyt.
 - Hotele pomorskie w największym stopniu w ramach zarządzania relacjami z klientami 

wykorzystują media społecznościowe (58 obiektów – 70%), wśród których największą 
popularnością cieszy się Facebook (58 obiektów) oraz Tripadvisor (27 obiektów).

 - Niestety, aktywność w mediach społecznościowych sprowadza się przede wszystkim do 
śledzenia opinii o hotelu (50 hoteli), natomiast niewiele z nich odpowiada na owe opinie 
(26 hoteli) lub włącza się w dyskusje na forach turystycznych (4 obiekty).

 - Zaskakująco nieliczna grupa hoteli utrzymuje stały kontakt mailowy ze swoimi klienta-
mi. Jedynie 33 hotele wysyłają do nich maila z potwierdzeniem dokonania rezerwacji, 
14 obiektów prezentuje im przed przyjazdem możliwości organizowania czasu w hotelu 
i inne cenne wskazówki dotyczące pobytu, zaś 32 hotele dziękują za pośrednictwem 
poczty elektronicznej za pobyt i zachęcają do ponownych odwiedzin.

 - Prawdopodobnie tak słaba aktywność badanych hoteli w zakresie e-CRM wynika z fak-
tu, iż zaledwie 35 z nich wskazuje w swej strukturze osoby za to odpowiedzialne, przy 
czym częściej zdarza się to w hotelach wyższych kategorii (por. tabela 2).
Wyniki badań stanowią cenną informację dla menadżerów hoteli oraz wskazówkę, w jaki 

sposób powinni dbać o relacje z klientami oraz w jaki sposób robi to ich konkurencja, a tym 
samym pokazują narzędzia, dzięki którym mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad in-
nymi obiektami.
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Importance of the Internet in Shaping Hotel’s Relationships  
with Clients on the Example of Pomeranian Province

Summary

An aim of considerations is to describe the possibilities of making use of the 
Internet for shaping relationships with hotels’ clients and to examine in what extent 
those possibilities are used by Pomeranian hotels. As the research tool there was 
used the method of Internet exploration (browsing Internet sites of the hotels sur-
veyed) and phone interview.

The carried out surveys show that Pomeranian hotels use the Internet moder-
ately for customer relationship management, and there is observed the statistically 
significant dependence between the hotel category and the use of e-CRM tools. 
Higher-category hotels significantly more often commit themselves in such ac-
tions. The article in the theoretical layer provides managers with the opportunities 
to make use of the e-CRM tools, and in the research layer it allows for comparison 
of their activity in this area with competitors as well as thus it indicates the pos-
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sibilities to gain competitive advantage in the market in question. The article is of 
the research nature.

Key words: e-CRM, relationships with hotel’s clients, customer relationship man-
agement.

JEL codes: D22

Значение интернета в формировании отношений гостиницы  
с клиентами на примере гостиниц Поморского воеводства

Резюме

Цель рассуждений – дать характеристику возможности использования 
интернета для формирования отношений с клиентами гостиниц, а также вы-
явить, в какой степени эти возможности используются поморскими гости-
ницами. В качестве исследовательского инструмента использовали метод 
исследования интернета (обзора интернет-сайтов обследуемых гостиниц)  
и интервью по телефону.

Проведенные обследования показывают, что поморские гостиницы уме-
ренно используют интернет для управления отношениями с клиентами, при-
чем наблюдается статистически существенная зависимость между катего-
рией гостиницы и использованием инструментов управления отношениями 
с клиентами с использованием электронных средств (англ. e-CRM). Гостини-
цы более высоких категорий значительно чаще включаются в такие дейст-
вия. Статья в своем теоретическом слое указывает менеджерам возможности 
использования инструментов e-CRM, а в исследовательском слое позволяет 
сопоставить их активность в этом отношении с конкурентами, а также указы-
вает тем самым возможности получить конкурентное преимущество на обсле-
дуемом рынке. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: e-CRM, отношения с клиентами гостиниц, управление от-
ношениями с клиентом.
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