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ROZWÓJ NOWYCH MODELI E-BIZNESOWYCH OPARTYCH 
NA TECHNOLOGIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TURYSTYCE

THE DEVEOPMENT OF NEW E-BUSINESS MODELS BASED ON SOCIAL 
TECHNOLOGIES IN TOURISM

Wstęp

Nowe technologie informacyjne w coraz większym stopniu są wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa w celach sprzedaży produktów oraz przez nabywców w celach zaku-
powych. Internet stał się powszechnym źródłem zakupów oraz pozyskiwania informacji 
o produktach, a w tym usługach turystycznych. W połowie lat 90. XX w., wraz z wynale-
zieniem stron internetowych WWW, mogliśmy obserwować znaczącą zmianę komuni-
kacji międzyludzkiej. Od tamtego czasu sposoby komunikowania się za pośrednictwem 
Internetu podlegają stałej ewolucji. Występuje zjawisko, które można nazwać ciągłym 
dostosowywaniem lub też dialogiem człowieka z technologią. Na skutek wprowadzania 
i popularyzacji nowych technologii internetowych ludzie zmieniają swoje wzorce zacho-
wań i sposoby komunikowania się. Na początkowych etapach rozwoju sieci Internet jej 
zasoby informacyjne były przede wszystkim tworzone i publikowane przez organizacje. 
W późniejszym okresie, po 2000 r., wraz z rosnącą popularnością i dostępnością Inter-
netu w społeczeństwie mogliśmy obserwować, że coraz większe ilości publikowanych 
w sieci informacji pochodziły od osób indywidualnych. Użytkownicy Internetu mają coraz 
większe możliwości komunikowania się między sobą za pomocą tego medium i publi-
kowania stworzonych przez siebie treści w szybki, tani i łatwy sposób, posługując się 
wieloma formami prezentacji informacji, takimi jak: tekst, dźwięk, obraz, zdjęcie oraz 
film. Dzięki Internetowi łatwo jest się komunikować z innymi, nawiązywać znajomości 
i utrzymywać relacje międzyludzkie bez żadnych ograniczeń geograficznych. Internet 
staje się miejscem powstawania społeczności oraz skutecznej komunikacji międzyludz-
kiej. Fakt ten jest coraz częściej brany pod uwagę przez firmy w ich modelu komunikacji, 
ponieważ coraz większy wpływ na nabywców mają informacje generowane przez innych 
nabywców, a coraz mniejszy te, które są tworzone przez firmy. Coraz większe znaczenie 
społeczności internetowych jest również szansą dla firm na powstawanie wielu modeli 
biznesowych, które mogą się rozwijać dzięki ich wspieraniu, poprzez zapewnianie użyt-
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kownikom Internetu skutecznych narzędzi wzajemnej komunikacji oraz umożliwienie im 
generowania i publikowania treści.

Celem artykułu jest próba określenia, w jaki sposób internetowe technologie społecz-
nościowe wpływają na rozwój nowych modeli e-biznesowych w branży turystycznej. Doko-
nano przeglądu literatury z zakresu e-turystyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z nowymi modelami biznesowymi w turystyce oraz rozwojem technologii spo-
łecznościowych. Zastosowano metodę dedukcji polegającą na wnioskowaniu, zaczynając 
od ogólnych zagadnień teoretycznych, a skończywszy na zagadnieniach szczegółowych 
dotyczących funkcjonowania firmy branży turystycznej TripAdvisor, dla której przeprowa-
dzono studium przypadku. Dla opracowania studium przypadku posłużyła analiza treści 
strony internetowej tej firmy oraz informacje na jej temat pochodzące z artykułów.

Specyfika branży turystycznej

Turystyka stanowi bardzo ważny sektor gospodarki w Polsce i w wielu innych krajach. 
Najdojrzalszym rynkiem turystycznym mogą pochwalić się kraje rozwinięte, w których 
zamożność społeczeństwa pozwala na generowanie dużego popytu na usługi turystycz-
ne. Sektor turystyczny jest także ściśle powiązany z innymi podsektorami gospodarki, 
np. z transportem umożliwiającym przemieszczanie się podróżnych w miejsce destynacji 
turystycznej czy rolnictwem zapewniającym produkty żywnościowe i ofertę kulinarną dla 
podróżujących. Na produkt turystyczny składa się wiele zintegrowanych ze sobą kompo-
nentów tworzących usługę turystyczną1. Ta kompleksowość produktu turystycznego impli-
kuje również złożoność łańcuchów dostaw produktów turystycznych. Łańcuch dostaw jest 
zbiorem organizacji zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w spełnianie wymogów 
nabywców2. Organizacje te współpracują i uzgadniają ze sobą cele dla zapewnienia mak-
symalizacji wartości oferty produktowej oraz zysku całego łańcucha dostaw3. Zarządzanie 
łańcuchem dostaw jest integracją działań biznesowych od dostawcy do finalnego nabywcy 
w celu dostarczenia odpowiednich produktów, usług i informacji w odpowiednim czasie, co 
kreuje wartość dla nabywców4. Pojęcie łańcucha dostaw jest ściśle powiązane z pojęciem 
łańcucha wartości produktów turystycznych, ponieważ na każdym szczeblu łańcucha 
dostaw mamy do czynienia z dodawaniem wartości dla usług turystycznych5. Turystyczny 
łańcuch dostaw jest siecią organizacji turystycznych, począwszy od dostawców usług 
(zakwaterowania, transportowych itd.), poprzez pośredników dostarczających usługi tury-
styczne dla nabywców, jakimi są np. biura podróży, łączących usługi w pakiety turystyczne6. 

1 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 207–209.
2 S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management, Pearson 2013, s. 1.
3 Ibidem, s. 3.
4 D. Lambert, J. Stock, L. Ellram, Fundamentals of logistics management, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1998, 
s. 121.
5 Y. Yilmaz, U. Bititci, Performance Measurement in Tourism: A Value Chain Model, „International Journal of 
Contemporary Hospitality Management”, June 2006, s. 342.
6 D. Topolsek, E. Mrnjavac, E. Kovacic, Integration of travel agencies with transport providers, „Tourism Mana-
gement Perspectives” 2014, 9(1), s. 14–15.
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Ze specyfiki usług turystycznych wynika, że ich konsumpcja jest nieodłączną częścią 
produkcji i odbywa się w jednym czasie. Dlatego też turystyczne łańcuchy dostaw wy-
magają wysokiego stopnia koordynacji oraz, co się z tym wiąże, sprawnego przepływu 
informacji na każdym szczeblu łańcucha dodawania wartości. W branży turystycznej mamy 
więc inną sytuację niż np. w wielu branżach przemysłowych wytwarzających produkty 
materialne, gdzie występuje sekwencja (projektu, produkcji i dostarczania), umożliwiając 
lepszą kontrolę nad procesami. 

Wyróżnikiem rynku usług, w tym usług turystycznych, jest też niematerialny charakter 
produktu. Następstwem tego jest fakt, że wielu uczestników turystycznych łańcuchów 
zajmuje się pośrednictwem w przekazywaniu informacji na temat usług będących kom-
ponentami produktu turystycznego. Takim rodzajem pośredników są np. biura podróży, 
które zajmują się przekazywaniem informacji pomiędzy różnymi etapami turystycznego 
łańcucha dostaw i koordynowaniem tych informacji. Informacje pochodzą bowiem od takich 
bezpośrednich dostawców komponentów usług turystycznych, jak: linie lotnicze, hotele, 
punkty gastronomiczne, firmy zajmujące się wynajmem samochodów.

Bardzo istotną cechą usług, również turystycznych, z perspektywy ich sprzedaży 
i promocji na rynku jest trudność w ocenie produktu turystycznego przez konsumentów 
jeszcze przed ich zakupem. Dlatego w komunikacji marketingowej usług turystycznych 
bardzo duże znaczenie ma dobry opis produktu dla potencjalnych nabywców, a także 
podobnie jak w przypadku wielu innych usług referencje i opinie innych osób7. 

Wpływ Internetu na branżę turystyczną

Internet ma duży wpływ na branżę turystyczną w wielu aspektach. Podobnie jak 
w przypadku innych rynków produktowych zwiększa się zasięg przekazów promocyjnych 
firm i innych organizacji branży turystycznej, a przez to również zasięg geograficzny rynku 
potencjalnych nabywców. Przedsiębiorstwa turystyczne mogą docierać ze swoją ofertą 
do nabywców pochodzących z najdalej oddalonych miejsc globu. Z kolei nabywcy usług 
turystycznych dzięki temu mają łatwy dostęp do usług firm turystycznych z wielu krajów.

Internet zapewnia konsumentom łatwość porównywania ofert usług turystycznych 
od wielu dostawców, co sprawia, że relatywnie łatwo jest w szybki sposób zdobywać in-
formacje o produktach turystycznych i porównywać ich ceny. Informacje pochodzące ze 
stron internetowych mogą służyć konsumentom na każdym etapie podejmowania decyzji 
zakupowych, jakimi są: rozpoznanie potrzeby, poszukiwanie informacji, ocena produktu, 
wybór produktu i zakup oraz pozakupowe użycie i ocena produktu8. Jednocześnie na 
skutek łatwości porównywania ofert rośnie siła przetargowa konsumentów i powstają 
warunki silniejszej konkurencji w branży turystycznej dla przedsiębiorstw. 

7 D. Lončarić, I. Ribarić, V. Farkaš, The role of electronic word-of-mouth in the tourism market, „Tourism & Ho-
spitality Industry” 2016, Congress Proceedings, s. 191. https://www.researchgate.net/publication/305332025_
THE_ROLE_OF_ELECTRONIC_WORD-OF-MOUTH_IN_THE_TOURISM_MARKET [10.12.2018].
8 D. Strzębicki, Rola e-pośredników we wsparciu procesu zakupowego na rynku usług hotelowych, „Zeszyty 
Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2017, 19(1), s. 52.
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Biura turystyczne od dawna odgrywały istotną rolę w łączeniu podaży dostawców usług 
z popytem konsumentów. Jednakże pojawienie się Internetu sprawiło, że nabywcy stali się 
bardziej świadomi ofert usług turystycznych i mogli omijać koszty związane z płaceniem 
prowizji dla biur podróży dzięki możliwości wyboru usług bezpośrednio ze stron interne-
towych dostawców usług turystycznych, jak np. hotele, linie lotnicze9. 

Nowy typ turysty poszukuje doświadczeń podróży zgodnie ze swoimi osobistymi zaintere-
sowaniami i preferuje samodzielne jej organizowanie. Podróżujący często poszukują w Inter-
necie informacji o destynacjach turystycznych, sami rezerwują hotele i loty za pośrednictwem 
Internetu, co jest dla nich często rozwiązaniem wygodniejszym niż korzystanie z usług biur 
podróży. Niezależne podróżowanie staje się bardziej atrakcyjne dla podróżnych z powodu 
możliwości wyboru miejsca i czasu podróży oraz zaplanowania programu pobytu. 

Zmiana w branży turystycznej dotyczy nie tylko technologii, ale przeobrażeniu uległo 
również zachowanie i potrzeby nabywców względem usług turystycznych. Postęp techno-
logiczny dał nowe możliwości członkom górnego łańcucha dostaw, czyli dostawcom usług, 
którzy mogą bezpośrednio trafiać ze swą ofertą do nabywców z ominięciem pośredników 
i przejmować dodatkowe funkcje pośredników. Na przykład linie lotnicze mogą oferować 
także opcje zakwaterowania oraz pakiety wczasowe, co oznacza, że nabywca ich usług 
może bezpośrednio zgłosić się do dostawców na górze łańcucha bez pośredników. Ba-
dania konsumentów wskazują, że tylko około 5% hoteli jest rezerwowanych przez trady-
cyjne biura podróży, 35% przez internetowe biura podróży, a około 60% rezerwacji jest 
dokonywanych bezpośrednio w hotelach przez ich strony internetowe10.

W łańcuchu dostaw zmienia się też rola finalnego nabywcy. Dzięki bezpośrednim 
kontaktom z dostawcami może on być koordynatorem w łańcuchu dostaw, który kom-
ponuje własny pakiet turystyczny11. Nie jest to tylko rola nabywcy, ale także uczestnika 
procesów projektowania i produkcji usług turystycznych. Tym samym nabywca finalny 
rzuca wyzwanie pośrednikom na rynku turystycznym. 

Wpływ Internetu i stale ewoluujących technologii informacyjnych z nim związanych 
powoduje również powstawanie w branży turystycznej różnego rodzaju nowych modeli 
biznesowych, które dla oddzielenia ich od tradycyjnych form i modeli biznesu nazywa się 
modelami e-biznesowymi. Na charakterystykę określonego modelu e-biznesowego składa 
się wiele cech organizacji i oferowanego przez nią produktu. Do cech tych można zaliczyć:
 – nabywców – rodzaj nabywców obsługiwanych przez firmę, relacje z nimi oraz wartość, 

jaką daje firma/produkt z perspektywy nabywców;
 – produkty – rodzaj produktów oferowanych przez firmę;
 – procesy – charakterystyka głównych procesów wykorzystywanych w firmie w celu 

wytworzenia i dostarczenia produktów;

9 D. Buhalis, P. O’Connor, Information Communication Technology Revolutionizing Tourism, „Tourism Recreation 
Research” 2005, 30(3), s. 11–12.
10 D. Tunney, Consumer Trends 2012: Booking channels, „Travel Weekly”, 31.07.2012, https://www.travelweekly.
com/Travel-News/Travel-Technology/Consumer-Trends-2012-Booking-channels [10.12.2018].
11 F. Pellegrin-Romeggio, D. Leszczynska, Dynamic Tourism Supply Chain Assembly: A New Lever for Managerial 
Innovation, „Supply Chain Forum” 2013, 14(1), s. 37, 39.
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 – zasoby – określenie, które z nich są dostępne w firmie, a które trzeba nabyć z zewnątrz;
 – łańcuch dostaw – wskazanie na miejsce firmy w łańcuchu dostaw i określenie dostaw-

ców oraz innych partnerów biznesowych;
 – finanse – określenie oczekiwanych dochodów i ich źródeł12.

Cechy modeli biznesowych są bardzo zróżnicowane wśród różnych firm online. Nowe 
modele biznesowe należy rozumieć jako istotny rodzaj innowacji obok innowacji produk-
towych oraz procesowych13. Nowe modele e-biznesowe jako innowacje oparte na techno-
logiach informacyjnych podlegają zazwyczaj tak zwanemu efektowi sieciowemu. Polega 
on na tym, że im więcej osób korzysta z innowacji, tym większą ona stanowi wartość 
dla jej użytkowników14. Jednym z istotniejszych nowych modeli e-biznesowych są biura 
podróży online (inaczej agencje turystyczne online, ang. Online Travel Agencies, OTA). 
Choć funkcjonują one w różny sposób, to można je zaliczyć do dużej grupy modeli e-biz-
nesowych w turystyce z uwagi na fakt, że w turystycznym łańcuchu dostaw realizują one 
funkcje tradycyjnych biur podróży, choć robią to w Internecie i zazwyczaj na większą skalę. 
Oferowane przez nie produkty są podobne do tych proponowanych przez tradycyjne 
biura podróży. Różnią się one jednak sposobem realizacji procesów, które w większym 
stopniu opierają się na Internecie i technologiach informacyjnych. Choć zajmują podobne 
miejsce w łańcuchu dostaw, to mogą one współpracować z innego rodzaju dostawcami. 
Inna jest również struktura zasobów oraz źródła dochodów w porównaniu z tradycyjnymi 
biurami podróży. Na skutek rozwoju OTA zmniejsza się znaczenie tradycyjnych biur po-
dróży. Należy jednak zaznaczyć, że proces ten rozpoczął się już wraz z pojawieniem się 
stron internetowych dostawców usług turystycznych oraz wyszukiwarek internetowych, 
jak np. Google, które w szybki sposób umożliwiały podróżnym wyszukiwanie ofert tury-
stycznych. Kiedy pojawiły się biura podróży online, konsumenci zdobyli jeszcze skuteczniej-
sze narzędzia wyszukiwania ofert, planowania podróży oraz współtworzenia nabywanego 
pakietu turystycznego w sposób bardziej elastyczny, niż zapewniały to tradycyjne biura 
podróży. OTA, wykorzystując technologie informacyjne, umożliwiają masową kastomizację, 
czyli dostarczanie produktów dopasowanych do indywidualnych wymogów klientów, na 
dużą skalę15. Konsumenci dzięki dużemu zaangażowaniu w tworzenie swojego pakietu 
turystycznego za pośrednictwem OTA otrzymują specyficzny pakiet turystyczny zgodnie 
ze swoimi preferencjami i oczekiwaniami.

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że tradycyjne biura podróży, mimo że ich 
pozycja na rynku turystycznym słabnie, to jednak jeszcze długo będą się na nim utrzy-
mywać, ponieważ nadal mają swe silne strony w porównaniu z biurami podróży online. 

12 E. Turban, Electronic commerce. A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006, 
s. 20. 
13 R. Amit, Ch. Zott, Business model innovation: creating value in times of change, IESE, Working Paper WP-870, 
July 2010, s. 2, https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0870-E.pdf [15.12.2018].
14 M. Katz, L. Shapiro, Technology adoption in the presence of network externalities, „Journal of Political Economy” 
1985, 94(4), s. 841.
15 G. Silveiraa, D. Borenstein, S. Fogliatto, Mass customization: Literature review and research directions, „In-
ternational Journal of Production Economics” 2001, 72(1), s. 1.
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Przede wszystkim z usług drogą tradycyjną będą jeszcze długo korzystały osoby ceniące 
sobie wygodę w planowaniu podróży, mniej wrażliwe na ceny, niedoświadczone w planowa-
niu wyjazdów zagranicznych, obawiające się ryzyka wynikającego z własnego aranżowania 
podróży. Tacy turyści mogą liczyć na wsparcie agenta podróży, odpowiedzialność biura 
w kwestii wywiązania się z obiecanych usług, ominięcie barier językowych związanych 
z planowaniem podróży i rezerwacjami.

Wpływ mediów społecznościowych na turystykę

Przez pojęcie media społecznościowe rozumie się wszelkie portale internetowe umoż-
liwiające użytkownikom Internetu dzielenie się informacjami, publikowanie treści oraz 
utrzymywanie relacji16. Z kolei pojęcie technologii społecznościowych obejmuje różnego 
rodzaju narzędzia technologii informacyjnych, które umożliwiają funkcjonowanie społecz-
ności ludzkich w świecie wirtualnym poprzez komunikację oraz tworzenie i publikowanie 
treści17. Wiele technologii społecznościowych stosowanych w obrębie mediów społeczno-
ściowych jest wykorzystywanych na różnego rodzaju stronach internetowych oraz przez 
wiele nowych form e-biznesowych. Technologie społecznościowe dają także możliwość 
dzielenia się i informowania innych internautów o znalezionych w przestrzeni wirtualnej 
treściach. Dzięki nim osoby indywidualne i organizacje mogą tworzyć różnego rodzaju tre-
ści i dzieląc się nimi, rozwijać tym samym relacje międzyludzkie i budować społeczności 
konsumentów wokół firmy i marki.

Najbardziej znanym na świcie portalem społecznościowym jest Facebook – skoncentro-
wany na zapewnianiu komunikacji między internautami oraz na wspieraniu utrzymywania 
relacji między nimi18. Rozwój Facebooka bardzo spopularyzował media społecznościowe 
i umożliwił konsumentom realizację ich potrzeb społecznych związanych m.in. z utrzymy-
waniem więzi społecznych, przynależności do grupy i autoekspresji. Facebook jest też 
skutecznym narzędziem promocji produktów, które są związane z pasją użytkowników19. 
Do produktów tych można zaliczyć usługi turystyczne. Produkty związane z pasjami 
konsumentów w większym stopniu podlegają e-WOM. Użytkownicy mediów społecz-
nościowych chętnie o nich rozmawiają, „polubiają” oraz komentują posty na ich temat. 
Konsumenci chętnie przedstawiają w mediach społecznościowych ciekawe destynacje 
turystyczne, hotele, restauracje itp., w których byli. Różnego rodzaju rozwiązania, tech-
nologie i mechanizmy społecznościowe online coraz częściej zaczęły być wdrażane na 
stronach firmowych, a także na stronach będących podstawą realizacji wielu e-biznesów. 
Rozwój mediów społecznościowych sprawia również, że stają się one przyczyną zmiany 
wzorców zachowań w Internecie, w tym także zachowań zakupowych. W dobie mediów 

16 J. Kietzmann et al., Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, 
„Business Horizons” 2011, 54(3), s. 241–251.

17 A. Skarzauskiene, R. Tamosiunaite, I. Zaleniene, Defining social technologies, 4th International Conference 
on Information Systems Management and Evaluation, At RMIT University Vietnam, Ho Chi Ming City 2013, s. 240.
18 Ph. Kotler, K. Keller, Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, REBIS, Poznań 2012, s. 587.
19 C. Shih, Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Helion, Gliwice 2012, s. 165.
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społecznościowych większego znaczenia nabrał również marketing szeptany (ang. Word 
of Mouth, WOM). Ludziom łatwiej jest się ze sobą komunikować na odległość i wymieniać 
się informacjami, również na temat produktów. Przeniesienie marketingu szeptanego do 
Internetu na dużą skalę ma też odzwierciedlenie w nazewnictwie e-WOM (czyli elektro-
niczny marketing szeptany). Można więc stwierdzić, że Internet bardzo spopularyzował 
interpersonalną komunikację odbywającą się między konsumentami na temat produktów, 
lecz już bez kontroli firm20.

Z uwagi na naturę usług turystycznych potencjalnym nabywcom trudno jest ocenić 
ich jakość przed zakupem. Dlatego też e-WOM wydaje się być bardzo dobrym kanałem 
promocji produktów turystycznych ponieważ konsumenci bardziej ufają opiniom innych 
osób, które już skorzystały z usługi turystycznej, zwłaszcza jeśli są one znajomymi lub 
członkami tej samej większej społeczności, niż komunikatom promocyjnym wysyłanym 
przez przedsiębiorstwa reklamujące swe usługi turystyczne. Dlatego można przypuszczać, 
że tego typu komunikacja ma o wiele większą siłę oddziaływania w procesie podejmo-
wania decyzji zakupowych niż przekazy komercyjne kierowane do konsumentów od firm. 
Należy jednak zaznaczyć, że o ile pozytywne opinie o produkcie są korzystne dla firmy, 
to negatywne mogą się okazać bardzo szkodliwe. Siła oddziaływania i zasięg e-WOM 
są ogromne z tego względu, że technologie informacyjne wykorzystywane w mediach 
społecznościowych pozwalają nie tylko na komunikację tzw. one-to-one, np. przez czat 
lub przesłanie e-maila, ale również na opublikowanie informacji, które będą widoczne dla 
wielu innych internautów, np. posty czy komentarze.

Istotne znaczenie ma również fakt, że wraz z rozwojem mediów społecznościowych 
użytkownicy Internetu w coraz większym stopniu polegają na informacjach tworzonych 
przez innych indywidualnych użytkowników sieci21. Badania wykazały, że turyści darzą 
większym zaufaniem opinie i wrażenia przekazywane od innych turystów niż komunikaty 
promocyjne firm22. Poza tym internauci postrzegają komentarze i recenzje innych tury-
stów jako informacje bardziej aktualne, bardziej atrakcyjne oraz rzetelne w porównaniu 
z informacjami promocyjnymi przekazywanymi przez dostawców usług turystycznych23. 
Należy jednak pamiętać, że różne grupy konsumentów mogą różnie odbierać e-WOM. 
Badania pokazują, że np. młodsi konsumenci przywiązują większą wagę do tego rodzaju 
reklamy szeptanej, z kolei pokolenie X preferuje bardziej informacje o produktach z firmo-
wych stron internetowych, podczas gdy pokolenie Y bardziej kieruje się opiniami innych 
konsumentów24.

20 S. Litvin, R. Goldsmith, B. Pan, Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, „Tourism 
Management” 2008, 29, s. 458–468.
21 A. Munar, J. Jacobsen, Motivations for sharing tourism experiences through social media, „Tourism Manage-
ment” 2014, 43, s. 47.
22 S. Burgess et al., Trust perceptions of online travel information by different content creators: Some social and 
legal implications, „Information Systems Frontiers” 2011, 13(2), s. 234–235.
23 U. Gretzel, K. Yoo, Use and impact of online travel reviews, [w:] Information and communication technologies 
in tourism, red. P. Oconnor, W. Hopken, U. Gretzel, Springer, New York 2008, s. 44–45.
24 D. Dabija, B. Brandusa, N. Tipi, Generation X versus Millennials communication behaviour on social media 
when purchasing food versus tourist services, „E a M: Ekonomie a Management”, April 2018, s. 201.



Dariusz Strzębicki42

TripAdvisor jako portal turystyczny oparty na społeczności 
turystycznej

TripAdvisor jest stroną internetową poświęconą tematyce turystycznej założoną 
w 2000 r. Ocenia się, że każdego miesiąca odwiedza ją około 456 mln osób z całego 
świata, by zaplanować swe podróże25. Model e-biznesowy tej firmy ewoluował, lecz 
stale przyświecała mu idea umożliwienia podróżnym łatwego wyszukiwania ofert tu-
rystycznych i planowania podróży. Konsumentom strona ta służy jako miejsce w sieci, 
dzięki któremu mogą zorganizować cały pobyt turystyczny. Model e-biznesowy firmy 
opiera się głównie na budowaniu społeczności turystycznej. Treści dostępne w ramach 
serwisu pochodzą głównie od konsumentów, czyli osób podróżujących. TripAdvisor 
umożliwia im zamieszczanie opinii o miejscach, które odwiedzili. Dzięki temu planujący 
podróż mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat określonej destynacji 
turystycznej tworzonymi przez innych podróżnych lub lokalną społeczność, która zna 
dobrze konkretne miejsce lub obiekt. 

Z perspektywy użytkownika Internetu największe korzyści z usług portalu turystycz-
nego, jakim jest TripAdvisor, mogą czerpać osoby, które założyły na nim konto użytkow-
nika. W ramach portalu użytkownicy mają możliwość zamieszczania zdjęć i filmów oraz 
informacji na temat odwiedzanych destynacji . Mogą również tworzyć własne przewodniki 
turystyczne lub współtworzyć je z innymi użytkownikami portalu dzięki społecznościowym 
technologiom współpracy online, do których należy funkcja Wiki. Użytkownicy na swych 
profilach dzielą się swymi planami podróży oraz w łatwy sposób wyszukują innych człon-
ków społeczności turystycznej, którzy planują podróż do tej samej destynacji turystycznej, 
aby wymienić się wiedzą lub połączyć swe siły w organizacji podróży do tego miejsca. 
Każdy użytkownik Internetu w ramach portalu TripAdvisor ma możliwość zapoznania się 
z opiniami innych podróżnych na temat interesujących go destynacji. Wyszukiwarka w ła-
twy sposób pozwala odnaleźć informacje związane z danym celem podróży po wpisaniu 
jego nazwy w pole tekstowe. Oprócz krótkich recenzji i ocen punktowych na temat miejsc 
i obiektów turystycznych można również dowiedzieć się więcej o osobie, która zamieściła 
daną opinię i ocenę miejsca. Odnośniki mogą przenieść użytkownika do profilu konkretnej 
osoby oceniającej, tak aby można było się zapoznać z innymi informacjami, zdjęciami 
i filmami, które ta osoba zamieściła na swym profilu. 

Bardzo przydatną technologią społecznościową są również fora, na których w obrębie 
portalu można rozmawiać z innymi turystami, zasięgać ich opinii oraz udzielać porad innym. 
Dzięki integracji portalu TripAdvisor z Facebookiem możliwe jest również zapoznanie się 
z opiniami znajomych na temat odwiedzonych destynacji turystycznych. 

Z perspektywy użytkowników Internetu bardzo istotne jest również to, że w ramach 
portalu można dokonać zakupu usług turystycznych. TripAdvisor udostępnia konsumentom 

25 L. Kinstler, How TripAdvisor changed travel, „The Guardian”, 17 August 2018, https://www.theguardian.com/
news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel [10.12.2018].
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oferty hoteli, linii lotniczych i innych bezpośrednich dostawców usług turystycznych oraz 
umożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu tych usług. Proces zakupowy jest dodatkowo 
wspierany przez towarzyszące ofertom opinie innych podróżnych oraz narzędzia ułatwia-
jące podejmowanie decyzji, jak np. kalkulator pomocny w szybkim przeliczeniu ceny za 
wybrane opcje usług turystycznych.

Zarówno treści generowane przez innych konsumentów, jak i oferty firm usługowych 
są wyposażone w wiele technologii informacyjnych i mechanizmów umożliwiających sku-
teczny proces wyszukiwania informacji. Mają one postać filtrów pozwalających na wy-
szukiwanie według zadanych kryteriów lub też agregacji informacji np. w formie średnich 
ocen rankingowych miejsc nadawanych przez turystów lub aktualnych opinii o destyna-
cjach turystycznych. Z punktu widzenia łatwości wyszukiwania informacji niebagatelne 
znaczenie mają też funkcje personalizacji treści portalu dla użytkowników. Treści na Trip- 
Advisor są udostępniane użytkownikom Internetu w zależności od ich preferencji oraz 
zachowań w obrębie portalu, np. historii przeglądanych wcześniej destynacji, profili, ofert. 
Użytkownicy portalu mogą również otrzymywać na e-mail spersonalizowane newslettery 
na temat interesujących ich miejsc i obiektów turystycznych. Aplikacje mobilne TripAdvisor 
są zintegrowane z danymi o lokalizacji urządzeń, tak aby mogły prezentować treści portalu 
związane z miejscami przebywania użytkowników.

TripAdvisor oferuje również wiele usług firmom turystycznym. Hotele czy restaura-
cje mogą korzystać z treści dostępnych w serwisie na różne sposoby, np. udostępniać 
informacje znajdujące się w serwisie, a tworzone przez turystów i dotyczące ich firmy 
lub powiązanych z firmą miejsc i obiektów na swoich stronach internetowych. Istnieje 
również możliwość zamieszczania swych reklam w obrębie serwisu. TripAdvisor może 
też prezentować rekomendacje firm turystycznych w zależności od słów kluczowych sto-
sowanych w wyszukiwaniach przez użytkowników portalu. Dla firm korzystających z usług 
TripAdvisora dostępne są także analizy zachowań i preferencji konsumentów na podstawie 
informacji z portalu.

Dla zapewnienia bogatej oferty usług turystycznych TripAdvisor współpracuje również 
z innymi firmami będącymi pośrednikami internetowymi branży turystycznej, np. z portalem 
umożliwiającym wyszukiwanie pokoi hotelowych Booking.com.

Głównym źródłem dochodu dla firmy są różne formaty i opłaty reklamowe. Zaliczyć 
do nich można tradycyjne formy reklamy internetowej display, opłaty CPC (cost per click), 
które są naliczane w zależności od liczby kliknięć na odnośnikach kierujących na strony 
firm, jak również są stosowane subskrypcje reklam polegające na opłacie za wyświetlanie 
obszerniejszych informacji reklamowych na temat firm turystycznych26.

26 S. Loeb, How does TripAdvisor make money?, „The Vator”, 13 April 2018, https://vator.tv/news/2018-04-13-how- 
does-tripadvisor-make-money [05.12.2018]. 
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Wnioski

W świetle zaprezentowanej analizy można stwierdzić, że nowe technologie informacyj-
ne mają duży wpływ na branżę turystyczną, zmieniając zarówno zachowania zakupowe 
turystów, jak i sposoby funkcjonowania wielu przedsiębiorstw branży turystycznej. Oprócz 
zmian działania przedsiębiorstw można mówić o zmieniających się łańcuchach oraz 
sieciach dostaw produktów turystycznych. Z jednej strony, obserwujemy coraz większą 
rolę bezpośrednich relacji i transakcji wymiany między dostawcami usług turystycznych 
i konsumentami. Z drugiej strony, dzięki nowym technologiom informacyjnym opartym na 
sieci Internet pojawiają się różne modele e-biznesowe, które odgrywają coraz większą rolę 
na rynku usług turystycznych, przejmując wiele funkcji turystycznego łańcucha dostaw od 
tradycyjnych biur podróży. Nowe modele e-biznesowe w turystyce są bardzo zróżnicowane 
i koncentrują się głównie na łączeniu popytu turystycznego z podażą reprezentowaną 
przez dostawców komponentów produktów turystycznych. Dzięki nim turyści otrzymują 
bardzo skuteczne narzędzie organizowania swych podróży w elastyczny, wygodny dla 
siebie sposób.

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych coraz więcej firm z branży turystycznej 
stara się wdrażać na swych stronach internetowych rozwiązania i technologie informacyjne 
umożliwiające budowanie społeczności. Przedstawiona w artykule analiza przypadku firmy 
TripAdvisor pokazała, że technologie społecznościowe mogą być głównym elementem 
turystycznego modelu e-biznesowego. Firma ta osiągnęła sukces, odpowiadając na nowe 
trendy społecznościowe, jakie możemy zaobserwować w Internecie. W jednym modelu 
e-biznesowym połączyła dwie istotne potrzeby turystów, czyli potrzebę zorganizowania 
sobie pobytu turystycznego z potrzebą przynależności do społeczności. Firma jedno-
cześnie tworzy wartość dla nabywców przy możliwie niskich kosztach, ponieważ treści 
zawarte w tym serwisie internetowym są tworzone przez samych użytkowników, którzy 
opisują miejsca, które odwiedzili, lub te, które chcieliby odwiedzić.

Należy zatem stwierdzić, że korzystanie z rozwiązań i technologii informacyjnych 
o charakterze społecznościowym daje przedsiębiorstwom turystycznym nowe szanse 
biznesowe, a w przypadku TripAdvisor pozwoliło na zbudowanie niepowtarzalnego mo-
delu e-biznesowego opartego na efekcie sieciowym, który odniósł sukces na arenie 
międzynarodowej.
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Streszczenie

Celem artykułu była próba określenia, w jaki sposób technologie społecznościowe wpływają na 
powstawanie nowych modeli biznesowych w branży turystycznej. Dokonano przeglądu literatury 
oraz studium przypadku portalu TripAdvisor. Zaprezentowana analiza pokazała, że nowe techno-
logie informacyjne mają duży wpływ na branżę turystyczną, zmieniając zachowania zakupowe 
turystów oraz sposoby funkcjonowania wielu przedsiębiorstw branży turystycznej. Dzięki nowym 
technologiom informacyjnym opartym na sieci Internet pojawiają się różne modele e-biznesowe, 
które odgrywają coraz większą rolę na rynku usług turystycznych. Firma TripAdvisor, opierając 
swój model biznesowy na technologiach społecznościowych, skorzystała z efektu sieciowego, 
co pozwoliło jej osiągnąć sukces rynkowy.

Słowa kluczowe: Internet, turystyka, model e-biznesowy, media społecznościowe, technologie 
społecznościowe

Abstract

The aim of the article was to determine how social technologies influence the emergence of new 
business models in the tourism industry. The article reviews literature and a presents a case 
study of the TripAdvisor portal. The analysis presented in the article showed that new information 
technologies have a big impact on the tourism industry. We can observe changes in shopping 
behavior of tourists and the ways of functioning of many enterprises of the tourism industry. 
Thanks to new information technologies based on the Internet, various e-business models appear 
that play an increasingly important role in the tourism services market. By basing its business 
model on social networking technologies, TripAdvisor took advantage of the network effect which 
enabled it to achieve market success.

Keywords: Internet, tourism, e-business model, social media, social technologies

NOTKA O AUTORZE 

Dr Dariusz Strzębicki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskie-
go. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekonomicznych i marketingowych aspektów 
wykorzystania Internetu i technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach. 


