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Intemet stawia przed przedsigbiorstwami szerokie mo2liwoSci zastosowari

w dzialalno6ci marketingowej, w tym w promocji. Przedsigbiorstwa na calym Swiecie w coraz

wigkszym stopniu zaczynaj4 wykorzystywai reklamg intemetow4 w swoich dzialaniach

reklamowych, poniewaZ Intemet w por6wnaniu z innymi mediami daje im, migdzy innymi,

mozliwo5d analizowania skutecznoSci prowadzonych dzialan reklamov,rych za pomoc4

dostgpnych na rynku narzgdzi analitycznych, jak r6wnie2 umoZliwia docieranie do coraz lepiej

sprofilowanych grup odbiorc6w reklam. Intemet oferuje r6wnieZ wiele r62norodnych form

reklamy. Pomimo i2 przedsigbiorstwa w Polsce coraz chgtniej wybieraj4 reklamowanie swoich

d6br i uslug wiaSnie poprzez lnternet, upatruj4c w tym moZliwoSci skutecznego pozyskiwania

klient6w, a co za tym idzie reallzacji wlasnych ce16w biznesowych, na rynku krajowyrn nie

mo2na znale26 opracowari dotycz4cych stopnia wykorzystl'wania reklamy intemetowej przez

przedsigbiorstwa, a tym bardziej pozycji wyjaSniaj4cych skutecznoSi poszczeg6lnych form

reklamy dostgpnych w Intemecie. Nieliczne polskie opracowatia dotyczqce tematyki

marketingu intemetowego (gl6wnie w formie artykul6w dostgpnych poptzez wydawnictwa

elektroniczne) wymieniaj4 jedynie formy reklamy jakie daje Intemet, nierzadko szczeg6lowo

opisuj4c ich moZliwo5ci, jednak nie dq4 wystarczaj4cych informacji, w jakim stopniu polskie

przedsigbiorstwa stosuj4 takowe dzialania reklamowe za poSrednictwem sieci Intemet, ad tez

czy dzlalartia te s4 skuteczne ze wzglgdl na ich cei. Poptzez brak dostgpnoSci infomacji

dotyczqcych skutecznoSci reklamy intemetowej, firmy zostaly znuszone do samodzielnego

eksperymentowania z dziatraniani reklamowymi w Intemecie i gl6wnie na podstawie wlasnych

doSwiadczeri mog4 oceniai, kt6re z lych dzialah okazaly sig skuteczne.

Zagraniczne opracowania dotycz4ce stosowania reklamy intemetowej oraz jej skuteczno$ci

w dzialalnodci przedsigbiorstw okazuj4 sig r6wnie2 by6 niewystarczaj4ce, a czEsto

i nieadekwatne do reali6w w jakich przyszlo konkurowad polskim przedsigbiorstwom.



Informacje te nie daj4 wigc polskim przedsigbiorstwom podstaw do skutecznego

wykorzystywania reklamy intemetowej w zarz4dzarit marketingowym. Maj4c powy2sze na

uwadze, zasadnym bylo ustalenie w jakim stopniu polskie przedsigbiorstwa wykorzystuj4

reklamg intemetow4 dla reklamowania swoich d6br i uslug, ocena skuteczno6ci tych dziatah

reklamowych, jak i pr6ba budowy modelowej koncepcji zastosowania reklamy intemetowej

przez ptzedsiQbiorstwa, co pozwoli na skuteczniej sze zarz7dzanie marketingowe nimi.

Celem gl6wnym rczprary doktorskiej bylo pomanie zakresu stosowania rekiamy

intemetowej w dzialalnoSci przedsigbiorstw, a takize ocena skutecznoSci tych dzialaf oraz

opracowanie, w Swietle zdiagnozowanej sytuacji, modelu zastosowari reklamy intemetowej

w przedsigbiorstwach branZy hotelarskiej. Cele szczeg6lowe dysertacji obejmowaly:

1. Diagnozg stanu wiedzy na temat wykorzystania Intemetu w dzialalnoSci reklamowej

hoteli w Polsce.

2. Okredlenie determinant lryboru form reklamy internetowej.

3. Oceng skutecznoSci dzialari reklamowych prowadzonych przez hotele w Intemecie.

4. Zaproponowanie najbardziej skutecznych dzialai reklamowych w Intemecie

na przykLadzie branZy hotelarskiej .

Celem metodycznym pracy byla pr6ba ustalenia zestawu metod, przy pomocy kt6rych mo2na

mierzy6 skutecznoii dzialar reklamowych w Intemecie oraz metod pozwalaj4cych opracowad

model zastosowan reklamy intemetowej. Aplikacyjnym celem pracy bylo wskazanie

moZliwoSci wykorzystania wynik6w badan w dzialalno6ci reklamowej przedsigbiorstw, w tym

w zakesie wyboru skutecznych form reklamy w Intemecie, w branZy hotelarskiej.

Zakres podmiotowy badan obejmowal hotele funkcjonuj4ce na rynku polskim.

Wyb6r branzy hotelarskiej do badan nie byl przypadkowy i zostal podyktowany dobrym

rozpoznariem jej specyfiki, jak i osobist4 fascynacj4 autora t4 branZ4. Autor wykorzystal

wlasne doSwiadc zenia zawodowe zwia;zane z doradztwem przedsigbiorstwom, w duZej mierze

wlaSnie w branZy hotelarskiej, w zakresie reklamy . Wyb6r brat2y zostal r6wnieZ podyktowany

istotnym znaczeniem tegoZ sektora d1a polskiej gospodarki, a tak2e przewidywan4 latw4

implementacj4 ustalef dotycz4cych skutecznoSci reklam stosowanych w tej branzy, do innych

sellor6w. Zaktes ptzedmiotowy badan obejmowal, migdzy irmymi:

1) zakresy i formy reklamy wykorzystywanej przez hotele w Intemecie,

2) powody korzyslaria z poszczeg6lnych reklam,

3) metody analizy skutecznoSci dzialan reklamowych,

4) skutecznod6 poszczeg6lnych form reklamy,

5) wydatki na reklamg w Intemecie.



Pytania badawcze autora skupily sig zatem wok6l nastgpuj4cych zagadnieri:

i. W jakim zakresie badane hotele stosuj4 reklamg internetow4 w swojej dziaialno6ci

reklamowej?

Jakie formy reklamy intemetowej sq przez nie wybierane do dziabn reklamowych

i dlaczego?

Czy badane hotele weryfikuj4 skuteczno6i prowadzonych przez nie dzialan

reklamowych w Intemecie, a jedli tak, to w jaki spos6b to robi4?

4. Jaki skutek o dnosz4 dzialwia reklamowe w zale2no6ci od formy reklamy?

5. Jaki stopieri wykorzystania reklamy intemetowej w swej dzialalnodci reklamowej

przewiduj4 badane hotele na najblizsze lata?

Uzyskanie wyczerpuj4cych odpowiedzi na powZsze pfiatia przyczynilo sig do skutecznej

realizacji cel6w badafi. Zakres czasowy badan, a nastgpnie przeprowadzonych na ich podstawie

analiz, obejmowal przetomIal2}l3l2}l4,ktedy to autor pracy, \rye wsp6lpracy z profesjonaln4

firm4 badawcz4 Biuro Badan Spolecznych Obserwator, przeprowadziL badania wlasne

empiryczne na reprezentatywnej grupie hoteli funkcj onuj 4cych na polskim rynku, a nastgpnie

i+yniki uzyskane w trakcie badan poddat doglgbnej analizie. Przeprowadzone badania

obejmowaly zatem aktualn4 sltuacjg w zakesie wykorzystania reklamy intemetowej na rynku

uslug hotelarskich, natomiast anilizy dotycz4ce flrnkcjonowania rynku uslug hotelarskich w

Polsce obejmowaly lata 199I-2014.

Przeprowadzone badania daiy podstawg do weryfikacji hipotezy gt6wnej,

kt6ra brzmiala: pvpuszcza sig,2e przedsigbiorstwa hotelarskie w Polsce w znacz4c;'rn stopniu

wykorzystuj4 reklamg intemetow4 w swoich dziataniach promocyjnych.

Dzialwtia z wykorzystaaiem reklamy intemetowej s4 skuteczne. W pracy sformulowano

r6wnie2 nastgpuj4ce hipotezy szczeg6lowe:

1 . PrzedsiEbiorstwa branZy hotelarskiej stosujq r62ne formy reklam internetowych w swoich

dzialaniach reklamowych.

2. Przedsigbiorstwa hotelarskie badaj4 skuteczno66 prowadzonych przez nie dzialaA

reklamowych.

3. PrzedsiEbiorstwa btanzy hotelarskiej traktuj4 skutecznoil dzialah reklamowych jako

stopief realizacji ce16w biznesowych.

Podjgta problematyka badawcza, sformulowane cele pracy i przyjgte ttrpolezy

wymagaly zgtomadzenta przez autoru informacji pochodzqcych zar6wno ze 2r6del w6mych,

jak i pierwotnych. JeZeli chodzi o zr6dla darych o charakterze wt6mym, to w pracy

wvkorzvstano :

3.



1) literaturg przedmiotu zar6wno polsk4, jak i arryielskojEzyczn4,

2) dare pochodz4ce ze specjalistycznych serwis6w i portali intemetowych zajmuj4cych sig

tematyk4 reklamy intemetowej, jak r6wniez serwis6w poruszaj4cych tematy zwi4zane

z funkcjonowaniem przedsigbiorstw hotelarskich,

3) wyczerpuj4ce dane statystyczne z rocznik6w statystycznych.

Dane ze 2r6del wt6mych stanowily podstawg dociekan teoretycznych, jak tez pozwolily

na dokonanie kytycznej analizy istniej 4cego staru wiedzy w zakesie wykorzystywania

Internetu w dzialalnoSci reklamowej hoteli, dostgpnych form reklam intemetowych, a taide

pomiaru skutecznodci dzialari reklamowych prowadzonych z wykorzystaniem Internetu.

Pozwolily takZe na charakterystykg rynku uslug hotelarskich w Polsce.

Badania wlasne empiry czne przeprowadzone na poftzeby pracy doktorskiej

zrealizowalo w oparciu o dwie techniki badawcze, tj. ankietg intemetow4 CAWI oraz wywiady

telefoniczne CATL Badania realizowano dwuetapowo. W pierwszej czgfci starano sig

pozyskai jak naj wigksz4 liczbg wyrviad6w on-line za pomocq oprogramowania CAWI Support,

realizuj4c 4 fale tego badania, a nastgpnie dokoriczono projekt za pomocQ wywiad6w

telefonicznych CATI, do uzyskania zaLo2onej pr6by reprezentatpr.nej 300 wyrriad6w.

Aby zweryfikowa1 przyjgte w pracy hipotezy badawcze, dla cel6w analizy badanych zjawisk,

zastosowano opis statystyczny. W badaniach korzystano z cech zmiennych jakoSciowych

mierzonych na skali nominalnej i porz4dkowej. Form4 prezentacji wynik6w badar byly tabele

czgstodci oraz *ykresy slupkowe i kolowe. Dla pelniejszej analizy wynik6w badan,

w koniecznych sltuacjach zweryfikowano wplylv dodatkowych zmiennych na badane zjawisko

za pomoc1 tabel k:rzy2owych, kt6re to pozwolily przedstawi6 l4czne rczkLady wigkszej ilo6ci

zmiennych. W celu wnikliwej analizy wynik6w przeprowadzonych badan dokonano ataliz

zvi4zk6w koreiacyjnych pomigdzy niekt6rymi badanymi cechami a najwabrttejszq zmienn4

r6inicuj4c4 dzialana reklamowe hoteli, czyli kategori4. Komputerowa baza danych

otrzymanych wynik6w, jak i obliczenia statystyczne wykonane zostaly w programie SPSS/PC.

Praca sklada sig z czterech rczdzial6w, wst?pu oraz podsumowania. W pierwszym,

teoretycznym rczdziale znalaAy sig zagadnienia dotycz4ce determinant rozwoju Intemetu

i jego zastosowari jako medium reklamowego. Przedstawione zostaly w nim r62ne mo2liwo3ci

reklamowe i formy reklam intemetowych dostEpnych w sieci, jak r6wnieZ om6wione zostatry

metody prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych w Intemecie na przykJadzie

kampanii w wyszukiwarce intemetowej, jak i kampanii prowadzonej za pomoc4 dzialah e-

mailowych. Rozdzial ten wskazal na mozliwodci prowadzenia wnikliwych analiz dotycz1cych

skutecznoSci poszczeg6lnych dzialan reklamowych prowadzonych w sieci, jak teZ wskazal



na mo2liwe do zastosowania miemiki skutecznoSci. Teoretyczno-empfuyczny charakter ma

rczdziat drugi pracy, kt6rego treSci koncentrowaly sig na problemach koncepcyjno-

metodycznych dotycz4cych badarl nad zastosowaniem reklamy intemetowej w brat2y

hotelarskiej. Szeroko om6wione zostaly w nim zagadnienia dotyczqce rozwoju

i funkcjonowania ryrku uslug hotelarskich w Polsce. Szczeg6lny nacisk w tych rozwa:Zaniach

poloZony zostal na funkcjonowanie hoteli dzialaj4cych na rynku polskim, z uwzglgdnieniem

ich dziatah reklamowych oraz promocyjnych. W rozdziale tym znalazfu sig r6wnieZ

zagadnienia metodyczne, zwi4zane z organizacj1 badan wtasnych bezpoSrednich autora.

Om6wiono w nim metody zbierania danych oraz zastosowane metody analizy badanych

zjawisk. Scharakteryzowano cele i hipotezy badawcze, szczeg6lowo objaSniono dob6r pr6by

do badan. Analizire poddano takZe cechy badanych podmiot6w. Zasadnicze znaczetie

dlarealizacji cel6w przyj gtych w dysertacj i j ak i weryfikacji postawionych w badaniach hipotez

ma rozdzial trzeci. Prezentuje on wyniki przeprowadzonychbadah empirycznych. W rozdzide

Iym znalazLy sig odpowiedzi na postawione w pracy p1'tania badawcze odnosz4ce sig

w szczeg6lno5ci do zagadnieri dotycz4cych: zakesu wykorzystania reklamy internetowej

w dzialalnodci reklamowej hoteli w Polsce, determinant \ryboru form reklamy intemetowej,

metod mierzenia skutecznodci dzialan reklamowych w lnternecie w badanej grupie

przedsigbiorstw. W rozdziale tym ocenie poddano dziaLaria reklamowe prowadzone przez

hotele w Intemecie. Wnioski wynikaj 4ce z unikliwej analizy opisywanych zjawisk daly

podstawg do weryfikacji ptzyj{ej hipotezy gl6wnej oraz hipotez szczeg6lowych.

Czwafiy rczdzial dysertacji dotyczy koncepcji budowy modelu wykorzystania reklamy

intemetowej w przedsiEbiorstwach hotelarskich. W tozdziale firn zndazfu sig zalo2enta

dotycz4ce budowy takiego modelu oraz graficzny schemat opracowanego modelu optymalnego

wykofzystania reklamy intemetowej przez hotele wraz z jego szczeg6lowym opisem

i uzasadnieniem. W ostatnim podrozdziale dyserlacji wskazano na moZliwodci praktycznego

wykorzystania w),nik6w badan przez przedsigbiorstwa hotelarskie w zakresie optymalizacji ich

dzialafr rynkowy ch, jak r6wnie2 zarz4dzania marketlngowego .

Rozprawg kofczy podsumowanie, w kt6rym znalazly sig u'nioski z analiz o chankterze

poznav,rczym i aplikacyjnym. Autor wskazal na stopief realizacjr cel6w przyj gtych w pracy.

Odni6sl sig takZe do weryfikacj i hipotez. W podsumowaniu wskazano r6wnie2 na wkiad autora

w rozw6j dyscypliny naukowej w zakresie zarzqdzania matketingowego przedsigbiorstw.

Jak pokazuj4 badania, r;,nek uslug hotelarskich w Polsce jest rynkiem dynamicznie

rozwijaj4cym sig. Przyrost nowych hoteli w okesie 1991-2014wyni6sl ponad 440%. W Polsce

funkcjonuje obecnie ponad 2250 obiekt6w, co stanowi niespelna 23o/o liczby wszystkich



obiekt6w zakwaterowania zbiorowego. wraz ze wzrostem ilosci hoteli w polsce wzrosla

r6wnie2 i1o56 miejsc noclegowych dostgpnych w tyctrZe obiektach, kt6ra w 2014 roku wynosila

iuz 226532 miejsca. Powstawanie nowych hoteli, jak i innych obiekt6w zakwaterowania

zbiorowego, ma miejsce w zwiqzku z rozwojem gospodarczym oraz dotacjami z funouszy

strukturalnych, z kt6rych skorzystalo wiele nowopowstatych obiekt6w. obiekty hotelarskie

w Polsce obsluguj4 dzis najwigksz4 czgdi ruchu turystycznego. w 2014 roku na 25 milion6w

turyst6w ponad 18,6 miliona nocowalo w obiektach hotelowych. zdecydowana wigkszodi

z nich wybrala hotele. Daje to aiz. r0o wzrost w stosunku do roku 2013, w kt6rym hotele

obsluZyly 14,5 miliona goici. znaczqco przeklada sig to na obtozenie pokoi w tych obiektach

- w roku 2014 w hotelach wynaigtych zostalo 18,5 miliona pokoi. w polsce firnkcjonuje

obecnie cztemadcie migdzynarodowych system6w hotelowych posiadai4cych od jednego

do kilkudziesigciu hoteli o r62nych standardach. Najwigksz4 z nich jest grupa Accor

posiadaj4ca w Polsce 61 hoteli. Pod wzglgdem kategorii, najliczniejsz4 grupg na rynku polskim

stanowiq hotele zaklasyfikowanejako obiekty trzygwiazdkowe, jednak najwigkszy procenrowo

pzyrost nowych hoteii, wynosz?cy aZ 6l,l% (w okresie 2010-2013), odnotowaly obiekry

czterogwiazdkowe. Badania wskazuj4, iz hotele funkcjonuj4ce na polskim rymku wykorzystuj4

r62ne formy reklamy w r6znych mediach do pozyskiwania klient6w na swoje uslugi. w duzej

mierze wykorzystujq w tym celu reklamg intemetowQ. wyniki badaa pozwolily stwierdzi6,

i2 polskie hotele przeznaczajq na reklamg w sieci ireduo rt 29,12%o calolci swoich wydatk6w

reklamowych. Jak pokazui4 badania, hotele frrrtcjonui4ce na rynku polskim wykorzystui4

a2 siedemnadcie r62nych form reklamy intemetowej, do kt6rych naleZq:

1) strona intemetowa wwvv,

2) oferly w intemetowych serwisach rezerwacyjnych, jak na przyklad: booking.oom,

hrs.pl, trivago.pl, hotele.pl, hrez.pl, rezerwuje.pl, czy irne,

3) pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych,

4) mailingi reklamowe do wlasnej bazy mailingowej (newslettery),

5) reklamy w serwisach spoieczno6ciowych,

6) baneryreklamowe naportalach./serwisachintemetowych,

7) wizyt6wki w katalogach intemetowych,

8) ogloszenia intemetowe,

9) programypartnerskie,

10) linki sponsorowane (Google Adwords) w wyszukiwarce Google,

11) mailingi reklamowe do zakupionej (obcej) bazy mailingowej,



12) dzialmia public relations (dotyczy dzialan public relations prowadzonych wyt4cznie

w Intemecie),

13) oferty w serwisach zakup6w grupowych, jak na przyklad: groupon.pl, citeam.pl,

--,--. -t ^-,, i---

14) artykuly sponsorowate w serwisach tem atycmych,

i5) reklamy w sieci reklamowej Google,

16) reklamy TrueView w serwisie YouTube,

17) reklamy AdTaily.

Najczgsciej wykorzystywanq przez obiekty hotelowe form4 reklamy jest wlasna strona

intemetowa. wyniki badan wskazuj4 na fakt korzyst anla przez obiekly hotelowe z kilku
r62nych form reklamy w Intemecie. Dowodzi to wysokiego stopnia wykorzystania reklamy

intemetowej w dzialalnosci reklamowej hoteli w Polsce. Przeprowadzone wnioskowanie

statystyczne v'rykazato, i2 hotele o wyhszej kategorii, to znaczy pigcio- i czterogwiazdkowe,

o wiele czgdciej korzystaj4 z r6znych form reklamy dostgpnych w sieci w stosunku do hoteii

o ni2szej kategorii, a wigc dwu- i jednogwiazdkowych. Dowodzi to, iz pomigdzy takimi

cechami jak kategoria hotelu a stopieri wykorzystywada przez niego poszczeg6lnych form

reklamy intemetowej, istnieje statystycznie istotna zale2noi;6. wyniki przeprowadzonych

badan bezposrednich wskazui4 r6wni e2, iL hotele firnkcjonui4ce na polskim rynku kierui4 sig

r6inymi czynnikami podczas wyboru dostgpnych w Intemecie form reklamy do dziatah

promocyjnych. Analiza statystyczna wynik6w bada| wykazala, 2e sposr6d szesciu przyczyn

wyboru form reklamy dostgpnych w Intemecie, hotele funkcjonui4ce na polskim rynku,

jako statystycznie najistotniejsz4 przyczynQ, wskazyrvaly wysok4 skutecznosi tych reklam,

nastgpnie chgi ich wypr6bowaaia, niski koszt reklamy oraz jej dostgpnosd. w badaniach

pojawila sig tak2e statystycznie istotna ilosi odpowiedzi dotyczqca innych przyczyn wyboru

form reklamy przez hotele, z kt6rych wyodrgbnii molna najczgsciej wskazl"waa4 przyczynq,

to jest mozliwosi dotarcia do szerszego grona odbiorc6w . Jak pokazaly badania, statystygznie

naj skuteczniej sz4 form4 reklamy intemetowej wskazylvan4 przez hotele w polsce jest

pozycjonowanie w wyszukiwarkach intemetowych. Drug4 naj skut eczrttejsz4 form4 reklamy

okazuj 4 sig byi oferty w intemetowych serwisach rezerwacyjnych. Trzeci4 naj skut ecmiejsz4

form4 reklamy w sieci s4 oferty hoteli na serwisach zakup6w grupowych. Ze wszystkich

badanych form reklamy dostgpnych w sieci, kt6re zyskaly miano reklam skutecznych,

stosunkowo mal4 skutecznosi przypisuje sig takiej formie reklamy, jak wizyt6wki

w katalogach intemetowych. Dwoma innyrni, uwazanymi za mntej skuteczne formy reklamy

w sieci okazuiq sig byi reklamy Trueview w serwisie youTube oraz reklamv Adrailv.



Wyniki przeprowadzonego badania wskazaly r6wnie2, i2 zdecydowana wigkszo5i

obiekt6w hotelowych funkcjonuj4cych na polskim rynku zajmuje sig analiz4 skutecznoSci

dzialan reklamowych w sieci. Prowadzenie tego typu anabz okazr\e sig by6 dla nich waZne,

gdyZ wskazuje te dzialania reklamowe, kt6re odnosz4 zaktadany skutek, realizuj4c cele

marketingowe oraz biznesowe hoteli, daj4c jednoczednie odpowiedZ na pytanie czy Srodki

inwestowane w reklamg w Intemecie przynosz4 zwrot z inwestycji. Uzyskane dane wskazuj4,

iiz analiza skrfieczno(;ci dzialah reklamowych prowadzonych w Intemecie jest dla hoteli bardzo

wa2na. Badanie ujawnilo tabZe zaleimoil, Ze im .vq1lsza kategoria hotelu, tym statystycznie

czgSciej prowadzona anaJiza skutecznodci dzialan reklamowych w Intemecie, jak r6wniez

wy2sza waga takich aniliz dla hotelu.

JeSli chodzi o sposoby analizowania skutecznoSci dzialan reklamowych przez hotele,

to hotele statystycznie najczgdciej korzystajq z wlasnych analiz dotycz4cych skuteczno$ci

dzialar reklamowych jak 6wnie2 populamych narzgdzi do analizy statystyk serwis6w www.

Badanie wykazalo r6wnie2, Ze osobami zajmuj4cymi sig analiz4 skuteczno5ci dzialai

reklamowych w hotelach s4, w zdecydowanej wigkszo3ci przypadk6w, pracownicy dzialu

marketingu.

W rezultacie ptzeprowadzonej analizy problem6w badawczych, autor pracy

skonstruowal model optymalnego wykorzystaaia reklamy intemetowej w przedsigbiorstwach

hotelarskich w celu wyboru przez nie najskuteczniejszych form reklamy w Internecie w taki

spos6b, aby dzigki nim mogly one z powodzeniem realizowa6 cele marketingowe i biznesowe

przyjgte w swoj ej dzialalnoici. Model optymalnego wykorzystania reklamy intemetowej d1a

przedsigbiorstw hotelarskich wskazuje na to, i2 przedsigbiorstwa te powinny inwestowa6 okolo

70% swoich Srodk6w reklamowych wladnie w Intemecie. Najwazniejsz4 form4 reklamy

powinna byd dla nich strona intemetowa, kt6ra musi by6 responsy'lvna, a wigc dopasowytvad

sig do wszelkich rozdzielczolci i wielkoSci ekran6w urz4dzeri, na kt6rych mog4 przegl4dad jq

potencjalni klienci i posiadad takie funkcjonalnoSci jak wlasny wewngtrzny system

rezerwacyjny, panel zapisu na newsletter oraz film promocyjny obiektu.

Zdecydowana wigkszodi rezerwacji powinna odbywai sig wla5nie poprzez wewngtrzny system

rezerwacyjny hotelu a reklamami, kt6re powinny prowadzii potencjalnych klient6w do niego,

powirury byd: oferty w intemetowych serwisach rezerwacyjnych w najwigkszym stopniu,

nastgpnie newslettery wysylane do zebranej bazy odbiorc6w, po nich linki sponsorowane

w wyszukiwarce Google, reklamy w serwisach spolecznodciowych i w naj mniej szym zakesie

reklamy video na serwisie YouTube, reklamy w sieci reklamowej Google oraz mailingi

reklamowe do obcych baz odbiorc6w. Wszystkie te formy reklamy powirmy prowadzi6



uzytkownik6w na serwisy intemetowe hoteli, gdzie potencjalni klienci powinni konwertowai

w klient6w kupuj4cych online usfugi hotelowe. Taki model optyrnalnego wykorzystania

reklamy intemetowej dla przedsigbiorstw hotelarskich w Polsce da im skuteczng rcalizacjQ

cel6w marketingowych oraz biznesowych stawianych przed ich dzialalnodci4.

Przeprowadzone szerokie studia literatury, jak i badania bezpodrednie

na reprezentatywnej grupie hoteli dzialajqcych na polskim rynku, wnosz4 pewien wklad

w obszemy dorobek naukowy nauk o zanqdzaniu, a w szczeg6lnoSci wskazuj4 ra faktyczn4

rolg Intemetu jako medium reklamowego w marketingowym zaruqdzantu przedsigbiorstwem.

Osi4gnigciem rozprawy jest ztvlaszcza ocena skuteczno3ci poszczeg6lnych form reklamy

w Intemecie oraz opracowanie opisowego modelu wykorzystania tych reklam w realizacji

postawionych przezprzedsigbiorstwa cel6w w badanej branZy. Ponadto, jako osi4gnigcie pracy,

naleiry wskaza6, okreSlone przez avtorc, moZliwoici wykorzystania wynik6w badaf przez

polskie przedsigbiorstwa, przede wszystkim w zakresie:

1) wyboru takich form reklamy w sieci, kt6re bgd4najbafiziej odpowiednie pod wzglgdem

postawionych sobie cel6w promocyjnych i reklamowych,

2) doboru poszczeg6lnych narzEdzi reklamy intemetowej, aby moZliwe bylo osi4ganie

zakJadanel skutecznoSci dzialan reklamowych,

3) prowadzenia onaliz stul4cych optymalizacji koszt6w reklamowych,

4) optymalnego planowania wydatk6w reklamowych w Intemecie w stosunku

do wydatk6w reklamowych na pozostale media.

Ze wzglgdu na aktualno5i podjqtej problematyki, jak i wyra2ne zapotrzebowanie

na przeprowadzenie badan w zakresie wykorzystywania reklamy w sieci przez polskie

przedsigbiorstwa, niezrvykle istotn4 kwesti4 wydaje sig byi r6wnie2 mo2liwoSi stosunkowo

latwego wykorzystania wniosk6w z badan nad branZ4 hotelarsk4 w innych branzach

gospodarki. Omawiana rozprawa moZe ipowinna stanowil zatem material do refleksji dla

praktyk6w zwzqdzania, kt6rzy podejmuj4c dzialaria i decyzje biznesowe, powinni znai

mo2liwoSci reklamowe jakie Internet daje przedsigbiorstwom, jak i wiedzie6, kt6re z dziaLaf

reklamowych prowadzonych z wykorzystaniem tego medium s4 w stanie przyczynii sig

do skutecznej reilizacji ce16w marketingowych i biznesowych przedsigbiorstw,

daj 4c im j ednocze5nie moZliwoii optymalnego zar:z4dzania w warunkach globalizacj i i stale

rosn4cej konkurencji. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej dysertacji posiadaj4

duZ4 warto6i aplikacyjn4 d1a planowanego i odpowiedzialnego rozwoju przedsigbiorstw

hotelarskich. W szczeg6lno6ci wartoS6 ta odnosi sig do podejmowania optymalnych decyzji

ekonomicznych dotycz4cych planowania i prowadzenia odpowiedzialnych dzialari



reklamowych. Dzigki nasuwaj4cym sig wnioskom zbadah i ich odpowiedniemu,

konsekwentnemu wykorzystaniu dla realizacli wlasnych ce16w przedsigbiorstw, mo2liwe

okazuje sig udoskonalenie proceslw zarzqdzania nimi, co jest kluczowe d1a osi4gania

odpowiednich wynik6w ekonomicznych. Dzigki wiedzy pozyskanej zbaduh

nad zastosowaaiem reklamy intemetowej w branZy hotelarskiej, jak i poznaniu opncowanego

modelu w tym zakresie, polskie przedsigbiorstwa hotelarskie bgd4 w stanie z powodzeniem

realizowal cele marketinsowe i biznesowe.

Qtim le


