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Wbrew pozorom nie tylko cena stanowi 

o zainteresowaniu ofertą. Dużą rolę odgry-

wają opinie, jakie może o tobie przeczytać 

twój potencjalny klient. W procesie decy-

zyjnym, gdy gość ma do wyboru ofertę 

konkurencji oraz twoją, swoje wątpliwości 

rozwiąże, sugerując się doświadczeniem 

osób, które już korzystały z noclegu we 

wskazanym przez niego hotelu. Odpo-

wiedzi na swoje pytania najszybciej uzy-

ska w sieci. Jednakże nie tylko dla niego te 

informacje są istotne. Dla ciebie również 

powinny być źródłem przydatnych wnio-

sków i pomysłów na podniesienie jako-

ści oferowanych usług, a przez to bezpo-

średnio wpływać na uzyskane w dłuższej 

perspektywie dochody. Nawet z tych ne-

gatywnych wpisów dowiesz się, co ich au-

torzy zmieniliby lub czego zabrakło im, by 

być w pełni usatysfakcjonowanymi poby-

tem. Uzyskanie tej wiedzy to cenne wska-

zówki i ogromna wartość, która pozwali ci 

na wprowadzenie zmian mających szan-

sę zwiększyć zadowolenie twoich gości, 

a tym samym pozostawić w ich świado-

mości pozytywne odczucia, którymi być 

może podzielą się z innymi oraz przyczy-

nić się do ich powrotu w przyszłości.

Dotarcie do każdej wzmianki i szybka reak-

cja jest bardzo ważna, jednak wyszukanie 

jej bez specjalnie przygotowanego do tego 

narzędzia jest bardzo trudne, pracochłon-

ne bądź niemożliwe. 

Jak dotrzeć do każdej wzmianki i szybko 

na nią zareagować? 

Warto ubezpieczyć się w odpowiednią 

usługę, czyli monitoring internetu i social 

media, w którym, po dobraniu odpowied-

nich słów kluczowych, wyśledzisz w sieci 

wszystkie pojawiające się opinie na twój te-

mat. Już podstawowa analiza wyników po-

zwala na wyciągnięcie wniosków niezbęd-

nych do budowania wizerunku, ale także 

wspieranie sprzedaży. Jednak reagować 

nie musisz wyłącznie na opinie o twoim 

hotelu. Czasami świetną decyzją jest włą-

czenie się do dyskusji zabawnym komen-

tarzem, by zaznaczyć swoją obecność, 

a tym samym zapisać się w świadomości 

potencjalnych klientów. Dobry przykład 

stanowi działanie Hotelu Bristol, o czym 

świadczy m.in. liczba polubień ze strony 

internautów.  

Bardzo dobrym pomysłem jest monitoro-

wanie konkurencji. Nie tylko sprawdzisz, za 

co chwalą ją klienci, ale także na podsta-

wie ich doświadczenia dowiesz się, jakich 

błędów nie popełniać. Dotrzesz również 

do informacji, w jakich rejonach się udzie-

la i gdzie znajduje swoich klientów, dając 

sobie szansę na poszerzenie terenu swo-

ich działań. Przy okazji śledzić będziesz 

ich poczynania w sieci. Dodatkowym atu-

// Dla wielu marek, w tym również hoteli, 
monitoring internetu to naDal pojęcie 
abstrakcyjne. Funkcjonują one czasami 
w całkowitym oDerwaniu oD opinii, jakie 

się w nim pojawiają, a tym samym ignorują 
korzyści i zagrożenia wynikające z większej 

troski o to meDium. to błąD, z którego niestety 
często naDal hotele nie zDają sobie sprawy, 
a znacznie wpływa to na ich reputację i, co 

ważne, przekłaDa się na przychoDy. //Tekst: Dagmara plata-alf

DlaCzegO
monitoring marki hotelu 
jest taki ważny? 

Nowoczesne technologie marketingowe dla branży hotelarskiej (cz. III)

Przykład reakcji Hotelu Bristol w sieci społecznościowej
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tem narzędzia, które do tego wykorzystasz, 

będzie możliwość porównania projektu, 

w którym monitorujesz swój biznes, z tym, 

w którym kontrolujesz opinie dotyczące 

konkurencji, a dzięki temu zestawienia ze 

sobą waszych wyników.

Reaguj na opinie i wzmianki 

o twojej maRce!

Wróćmy jednak do tego, ile razy próbo-

wałeś przed zakupem jakiegoś produktu 

lub usługi zebrać opinie od znajomych al-

bo na własną rękę odszukać takie w sieci. 

z pewnością wielokrotnie. Tak robią też 

twoi potencjalni klienci. Chociażby z te-

go powodu warto trzymać rękę na pulsie 

i kontrolować to, co na twój temat piszą 

internauci, a w razie potrzeby reagować 

natychmiastowo, np. odpowiadając nie-

usatysfakcjonowanej osobie na jej zarzut, 

proponując rozwiązanie problemu lub wy-

jaśniając jej wątpliwości. 

reagując, zyskujesz nie tylko w oczach au-

tora negatywnej wypowiedzi, ale i osób, 

które dotrą do tej dyskusji w przyszłości. 

Dajesz im jasny sygnał, że ich opinie i po-

trzeby nie są ci obojętne, a każdy klient jest 

dla ciebie tak samo ważny. 

Nie tylko podstawowy monitoring interne-

tu zapewnia ciekawą wiedzę. Niezwykle 

cenną usługą w tym przypadku stają się 

raporty, czyli tzw. pogłębiona analiza tre-

ści, uzyskanych dzięki monitorowaniu sie-

ci przy użyciu narzędzia. Wyspecjalizowani 

w tym celu analitycy analizują wzmianki 

i odpowiadają na zadane przez ciebie py-

tania. raporty dostarczą ci wiedzę na te-

mat motywacji i barier internautów, naj-

częstszych kierunków ich wyjazdów czy 

preferencji zakupowych w zależności 

od ich sytuacji życiowej. również dzięki 

nim otrzymasz informację np. o tym, czy 

klienci są zadowoleni z dań podawanych 

w hotelowej restauracji, urządzenia pokoi, 

dostępu do mediów, poziomu czystości 

w pokojach. Warto poddawać analizie 

miejsca nie tylko popularne jak holiday-

check, które zbiera opinie o hotelach, ale 

także fora, blogi i inne kanały.

Jeśli już zdecydujesz się na monitorowa-

nie internetu i mediów społecznościo-

wych, przy wyborze narzędzia zwróć 

uwagę na to, czy zapewnia ono moni-

toring w czasie rzeczywistym. Takie roz-

wiązanie ułatwia zadanie i sprawdza się 

świetnie w przypadku ustawienia alertów 

powiadamiających o nowych wypowie-

dziach. Dzięki temu będziesz stale na bie-

żąco z tym, co dzieje się wokół twojej 

marki. 

Niezbędne może okazać się również fil-

trowanie ze względu na źródła, rodzaj 

wypowiedzi, ale i jej popularności lub ko-

lejności i datę publikacji. Oszczędzi to 

znacznie twój czas, który przeznaczyć 

musiałbyś na mozolne przeglądanie każ-

dego komentarza. 

jak być zawsze „na czasie”? – 

czyli twóRz aleRty i koRzystaj 

z nich!

alerty to jedne z najczęściej wykorzysty-

wanych funkcjonalności SentiOne. aler-

ty to inaczej powiadomienia o nowych 

Porównanie projektów monitoringu marki w systemie Monitori

Przykłady opinii gości o hotelach zamieszczone w mediach społecznościowych

zakres możliwości filtrowania wypowiedzi ze względu na źródło, rodzaj wypo-

wiedzi, datę publikacji w systemie Monitori
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wynikach. Dzięki nim o każdej porze je-

steśmy informowani o nowych wypowie-

dziach i artykułach publikowanych na nasz 

temat w sieci.

zarządzanie alertami jest stosunkowo ła-

twe i można to uczynić z zakładki „aler-

ty”. Następnie wybierz opcję „Utwórz no-

wy alert”.

Podczas wyboru ustawień alertu wybierz 

temat, dla którego mają generować się 

powiadomienia. Następnie należy wybrać 

adres e-mail osoby, dla której będą gene-

rowane i wysyłane alerty. W kolejnym po-

lu jest miejsce na wpisanie dowolnej liczby 

wyników, których pojawienie się w syste-

mie ma generować alert. Domyślnie usta-

wione jest 1, co oznacza, że otrzymamy 

nowe powiadomienie, jak tylko pojawi się 

jakikolwiek pojedynczy wynik o nas. Poni-

żej należy wybrać typ wyników: wszyst-

kie artykuły i wypowiedzi oraz określić ich 

sentyment.

Opcję alternatywną stanowi codzienne 

podsumowanie, w którym musisz wybrać 

jedynie godzinę, o której chcesz otrzymy-

wać takie powiadomienia.

Twoje alerty w SentiOne będą wyglądały 

jak na grafice pt. „Przykładowy alert w sys-

temie SentiOne”

jakie opRogRamowanie wybRać 

do monitoRingu maRki?

zaprezentowane powyżej narzędzia 

to wybrana lista platform służących do 

monitoringu wizerunku marki, które 

możemy wykorzystać w ramach zarzą-

dzania obecnością hotelu w sieci.

każdy ze wskazanych programów ma 

swój niepowtarzalny charakter i zale-

ty, które powinny być wzięte pod uwa-

gę w odniesieniu do naszych potrzeb 

i charakteru zarządzania marketin-

giem w firmie i oceniane na podstawie 

wszystkich aspektach potrzeb zarządza-

nia i marketingu. Pamiętajmy jednakże 

o tym, iż monitoring social media stał 

się jednym z najlepszych miejsc w od-

niesieniu do określania potrzeb w pro-

cesie zarządzania relacjami z klien-

tem i jego zaangażowania, ale również 

analizy konkurencji czy rekrutacji. klu-

czowym faktem jest jednak to, iż efek-

tywnie prowadzony przyczynia się do 

odgrywania aktywnej roli w doświad-

czeniach naszych gości, a także chroni 

naszą markę.  

Monitoring marki hotelowej i jej wize-

runku w sieci internetowej to ogrom-

na szansa i wyzwanie dla branży, dzięki 

któremu jesteśmy w stanie zbudować 

przewagę konkurencyjną, zyskując cen-

ne informacje i budując pozytywny ob-

raz naszego hotelu w oczach poten-

cjalnych i obecnych gości. Dodatkowo 

jesteśmy w stanie dzięki zebraniu ma-

sowych opinii dokonać kontroli jakości 

i oceny naszej pracy i naszego zespołu 

i tym samym dokonać ulepszeń oraz 

wprowadzić nowe rozwiązania, aby nasi 

goście czuli się u nas doskonale i wra-

cali wielokrotnie w nasze progi. 

Dagmara Plata-alf //

Jest pasjonatką marketingu i zarządzania, a jej doświadcze-

nie w branży turystycznej i hotelarskiej obejmuje ponad 10 lat. 

aktywnie szkoli jako trener biznesu i specjalizuje się w strate-

gicznym doradztwie marketingowym. Doktorantka w obsza-

rze zarządzania na akademii leona koźmińskiego i absolwent 

prestiżowych studiów MBa na University of Bedfordshire. 

Obecnie prowadzi firmę Hotel Media group, która jest wła-

ścicielem m.in. takich marek jak: Hotelassist (firma doradcza), 

Hotelautomation (agencja specjalizująca się w aspektach 

zautomatyzowanych procesów marketingowych ) oraz Marketing Pie (agencja 

marketingowo-eventowa). Prowadzi również osobistego bloga dagmaraplataalf.pl.

EksPErci //

Ewa Suwińska

Junior Pr Manager, Monitori.pl

Jagoda

Prętnicka-Markiewicz

Head of Marketing,

SentiOne i Saleslift

Parametryzacja alertów w systemie SentiOne

Przykładowy alert w systemie SentiOne
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