
Jak sprzedawać usługę hotelarską?

Upselling  
i cross-selling dla każdego

// Zastanawialiście się kiedyś Państwo, o ile 
dZiennie mogłyby wZrosnąć PrZychody 

wasZego obiektu choćby Z tytułu 
sPrZedaży sugestywnej, ProwadZonej PrZeZ 

Pracowników recePcji lub restauracji? 
wystarcZająco dużo, aby ZacZąć dZiałać, 

ustalić Zasady i Zadbać o roZwój 
umiejętności sPrZedażowych Pracowników 

frontowych. wiemy, iż żadne umiejętności 
nie Pomogą, jeśli Pracownicy nie będą Znać 

unikalnych Punktów sPrZedaży obiektu 
i usług, które oferują, oraZ nie będą 

wystarcZająco Zmotywowani. //Tekst: karol weber
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Zapytacie pewnie, którzy pracownicy przede wszystkim powinni 

myśleć o optymalizacji przychodów firmy. Odpowiedź brzmi – 

wszyscy! W indywidulanie zarządzanych, niedużych obiektach, 

struktury organizacyjne są w miarę płaskie. personel ma wiele ról 

do odegrania. Recepcja to dział z zasady pierwszego i ostatnie-

go kontaktu, odpowiadająca na wstępne zapytania potencjalnych 

klientów, przyjmująca rezerwacje indywidualne. Zdarza się, że i kel-

nerzy muszą podejść do lady recepcji i odebrać telefon, a panie 

pokojowe zapytane przez gościa na korytarzu udzielić informacji 

na temat oferowanych usług hotelu.

profesjonalnie obsłużony gość na każdym etapie obsługi, przez 

wszystkich pracowników, z którymi miał do czynienia, to zadowo-

lony i lojalny gość. Celem każdego obiektu hotelowego powinno 

być budowanie trwałych relacji z klientami, którzy chętnie wrócą 

i zapłacą za spersonalizowaną obsługę. niestety nie zawsze pra-

cownicy, a także, co zaskakujące, właściciele hoteli, zdają sobie 

z tego sprawę. skupiają się na atrakcyjnym opakowaniu oferty, któ-

ra ma przyciągnąć uwagę, a to, jak przebiegnie pobyt, czy gość 

był zadowolony i czy wróci, ma drugorzędne znaczenie. A prze-

cież zatrzymanie obecnego gościa poprzez poprawę jakości jest 

aż 5-krotnie tańsze niż pozyskanie nowego. stały i świadomy ja-

kości usług gość jest skłonny zapłacić cenę o 20-25% wyższą niż 

nowy. należy doceniać lojalność stałych gości.

Hotel to biznes jak każdy inny i niezależnie od misji, jaką wytyczy 

sobie marka, na końcu zawsze chodzi o zysk finansowy, co ma 

wymierne znaczenie także dla pracowników, bo gwarantuje miej-

sca pracy. Dobra pozycja na rynku przekłada się na budowanie 

silnej marki, co również powinno mieć znaczenie dla zespołu, bo 

praca w renomowanej firmie motywuje. przynajmniej powinna. 

Warto o tym przypominać swoim współpracownikom. 

powodem utraty gości i zysku, poza oczywiście niską jakością 

obsługi, jest nieznajomość produktu i zalet hotelu przez pracow-

ników, którzy powinni umieć je płynnie wymienić. Zadajcie dziś 

swoim pracownikom pytania, dlaczego akurat Wasz hotel klient 

powinien wybrać lub na co jest obecnie promocja w spa, lub jakie 

jest popisowe danie szefa kuchni dostępne w karcie. 

Często popełnianym błędem jest także niedbałość o opinie go-

ści. ilu z Was przegląda je w internecie, choćby na TripAdvisorze 

lub Bookingu, ale i odpisuje na nie oraz podejmuje działania? Aż 

57% ankietowanych użytkowników TripAdvisora stwierdziło, że 

chętniej zarezerwowałoby hotel, który odpowiada na opinie, niż 

ten, który tego nie czyni. 

na decyzje zakupowe klientów wpływa prawidłowo prowadzona 

komunikacja telefoniczna i mailowa. Bardzo często, już na etapie 

rezerwacji lub odpowiadania na zapytania potencjalnych gości, 

pracownicy recepcji tracą szansę na zwiększenie sprzedaży. naj-

częściej bowiem przedstawiają ofertę pokoi standardowych, za-

kładając, że klient nie będzie zainteresowany droższymi pokoja-

mi. Oczywiście są tacy goście, którzy mają ograniczony budżet, 

zwłaszcza podróżujący służbowo. Dużo zależy jednak od tego, 

jak oferta zostanie przedstawiona. Czy w tych kilku zdaniach ho-

telarz umiejętnie przedstawi unikalne punkty sprzedaży obiektu 

oraz walory pokoi o podwyższonym standardzie. Błędem jest 

niewymienienie wszystkich usług wliczonych w cenę pokoju, jak 

śniadanie, internet czy parking. przecież to często wyróżnia naszą 

ofertę od konkurencji. 

Ważny jest również sposób przedstawienia ceny. najpierw nale-

ży wymienić atuty pokoju, okraszone kuszącymi przymiotnika-

mi, a dopiero potem cenę, która również będzie podana w za-

chęcający sposób. Zamiast podać cenę 400 zł za pokój deluxe, 
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korzystniej byłoby powiedzieć, że pokój 

deluxe kosztuje jedynie 80 zł więcej niż 

pokój standardowy. 

Audyty, które przeprowadzam, wykazują, 

że bardzo rzadko osoba odpowiadająca na 

zapytanie zachęci rozmówcę do wizyty na 

stronie internetowej. Dlaczego nie wykorzy-

stać narzędzia, za które zapłaciło się sporo 

pieniędzy, prezentującego zdjęcia i filmy, 

pełną ofertę obiektu i opisy pokoi, restau-

racyjną kartę menu czy pakiety spa. ludzie 

w większości są wzrokowcami, a profesjo-

nalnie przygotowana strona to gwarancja 

dopełnienia bezpośredniej rezerwacji. 

skoro mowa o rezerwacjach bezpośred-

nich. Który z państwa obiektów oferuje 

dodatkowe benefity klientom, którzy zro-

bią rezerwację telefonicznie lub przez ho-

telową stronę internetową? Klienci coraz 

częściej porównują ceny pokoi prezento-

wane na portalach pośredników z tymi na 

stronie hotelu, co zresztą sam robię i do 

czego zachęcam czytelników swojego 

bloga. Świadomi hotelarze bez dłuższego 

zastanawiania się przyjmą bezpośrednią 

rezerwację, oferując tę samą niższą cenę 

dostępną na portalu OTA, żeby nie płacić 

wysokiej prowizji, co w przypadku niewiel-

kich nawet obiektów stanowi bardzo wy-

soki miesięczny koszt. Coraz więcej hoteli 

próbuje różnego rodzaju bonusami nakło-

nić potencjalnych gości do bezpośrednich 

rezerwacji, np. bezpłatnym śniadaniem, 

wi-fi, butelką wina, powitalnym drinkiem, 

zniżką w restauracji, upgrade’m do wyższej 

kategorii pokoju czy możliwością póź-

niejszego wymeldowania. Warto się nad 

tym zastanowić, poinstruować personel 

i zamieścić taką informację na stronie in-

ternetowej.  

Oczywiście największą szansę na upselling 

i cross-selling mają pracownicy w czasie 

pobytu gościa. niestety nieczęsto te szan-

se są wykorzystywane. W hotelach siecio-

wych upselling to dość powszechna prak-

tyka, przynajmniej w teorii, która bardzo 

rzadko jest stosowana w indywidualnych 

obiektach. W czasie moich prywatnych 

czy zawodowych wizyt w polskich hote-

lach nie spotkałem się jeszcze z propo-

zycją dopłaty do wyższej kategorii poko-

ju. Jeśli powodem jest wysokie obłożenie 

i brak dostępności pokoi, to tylko pogra-

tulować. Obawiam się jednak, że w więk-

szości przypadków jest to kwestia braku 

procedur i szkoleń pracowników. Rzeczą 

oczywistą dla doświadczonych praktyków 

hotelarstwa jest konieczność wdrożenia 

jednocześnie systemu premiowego dla 

pracowników za aktywną sprzedaż. 

nawet sprzedaż wolnego pokoju wyższej 

kategorii, w cenie 15-20% wyższej od ce-

ny pokoju standardowego, przy niedużym 

obłożeniu, to duża korzyść. Bo najdroższy 

pokój, to pusty pokój. 

Jednym z podstawowych standardów ob-

sługi w McDonald’s jest zapytanie klienta, 

czy życzy sobie powiększony zestaw. po-

wtarzają to tak automatycznie, że odno-

szę wrażenie, że gdyby zbudzić każdego 

z nich w nocy, to z ich ust od razu padłoby 

pytanie – powiększony? podobny nawyk 

powinien mieć wyrobiony każdy recep-

cjonista czy kelner.

Moment zameldowania gościa stanowi 

o wiele łatwiejszą okazję do zintensyfiko-

wania sprzedaży niż na etapie rezerwacji. 

Dlaczego? Bo mamy okazję nawiązać bez-

pośredni kontakt z klientem, werbalny i nie-

werbalny. W czasie kurtuazyjnej rozmowy 

na powitanie możemy obserwować jego 

zachowanie, zadawać pytania, tym samym 

wybadać jego potrzeby i zidentyfikować 

szanse na dodatkową sprzedaż – biznes-

men potrzebujący komfortowego miejsca 

do pracy, rodzina z dziećmi potrzebująca 

więcej przestrzeni, a zakochana para pra-

gnąca romantycznego widoku z okna. To 

tylko parę przykładów.

Recepcjonista powinien doskonale znać 

każdy typ pokoju i różnice między nimi, 

a przed rozpoczęciem pracy zorientować 

się, jakie ma dostępne pokoje w sprzedaży. 

Dobrą praktyką jest przejrzenie listy przyjaz-

dów na dany dzień i wyselekcjonowanie 

osób, które potencjalnie byłyby zaintere-

sowane droższym pokojem, np. pierwsza 

wizyta, rezerwacja na pokój standardo-

wy. należy przedstawić różne opcje wraz 

z korzyściami, które dają. Czytać sygnały, 

te niewerbalne. Zaoferować alternatywę 

i przedstawić dodatkowe informacje, któ-

re ostatecznie doprowadzą do akceptacji 

lub odrzucenia oferty. Zawsze zaproponuj 

pokazanie pokoju, co pozwala na zobra-

zowanie korzyści wynikających z dopła-

ty. Bardzo ważny jest także, wspomniany 

wcześniej, sposób przedstawienia ceny. 

należy pamiętać, że główną zasadą pro-

gramu upsellingowego jest sprzedaż droż-

szych pokoi przy ladzie recepcji, po cenie 

niższej niż tej prezentowanej w momencie 

dokonywania rezerwacji. 

W czasie meldowania gościa, zwłaszcza 

tego, który przyjeżdża pierwszy raz, nie 

może zabraknąć krótkiego zaprezento-

wania innych usług – restauracji serwują-

cej wyśmienite regionalne dania, specjalnej 

promocji drinków w lobby barze czy oka-

zyjnego rabatu na wybrane zabiegi odno-

wy biologicznej. poinformowanie o godzi-

nach otwarcia restauracji czy baru nie jest 

zachętą, tylko standardowo powtarzanym 

komunikatem, choć i to nie zawsze. niby 

to takie oczywiste, ale jak rzadko spotyka-

ne w praktyce.
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przez cały czas należy doglądać klienta 

i oferować napoje, które się skończyły, 

a po zakończonym daniu głównym za-

proponować deser, oczywiście z kawą. 

A czy personel w Twoim hotelowym spa 

zawsze oferuje klientowi po zakończo-

nym zabiegu kupno kosmetyków, który-

mi był traktowany? 

Z kolei moment wyjazdu gościa to oka-

zja nie tylko do pozyskania jego opinii 

na temat usług i obsługi, ale również 

zachęcenia do kolejnej wizyty i dokona-

nia bezpośredniej rezerwacji, przedsta-

wiając możliwe benefity. To także okazja 

do zaproszenia gościa do skorzystania 

przed wyjazdem z baru lub restauracji.

W sprzedaży sugestywnej duże znacze-

nie ma wyrażanie swojej własnej opi-

nii na temat usługi lub produktu, który 

sprzedajemy. Będąc gościem, zawsze 

pytam obsługującego mnie pracowni-

ka, który pokój jest jego ulubionym lub 

które danie jemu smakuje najbardziej. 

Czy Twoi recepcjoniści znają wszystkie 

pokoje i różnice między nimi, a kelnerzy 

mieli okazję skosztować każdej potrawy 

z karty menu?

W słowniku hotelarza nie ma pojęć – 

nie, nie wiem, nie mogę. Dobry sprze-

dawca znajdzie zawsze alternatywę 

i rozwiązanie. 

Branża usług hotelarskich to środowi-

sko bardzo zróżnicowane i dynamicznie 

zmieniające się. Ciągle należy dostoso-

wywać się do nowych oczekiwań go-

ści. na tak konkurencyjnym rynku war-

to inwestować w rozwój kluczowych 

umiejętności pracowników pierwszego 

kontaktu, w tym umiejętności sprzeda-

żowych. To wszystko przekłada się za-

równo na przychody firmy, jak i na wy-

soki poziom satysfakcji gości. To się po 

prostu opłaca! 

nie uda się zachęcić klienta do kupna 

produktu, jeśli kelner nie zna sposobu 

jego przygotowania, składników, sma-

ku potrawy czy najlepiej pasujących do 

niego dodatków. Ważne jest używanie 

wyrażeń i opisów, które zachęcą głod-

nego i spragnionego gościa. W jednej 

z warszawskich restauracji byłem za-

chwycony umiejętnościami sommeliera, 

który swoją opowieścią zabrał mnie do 

Toskanii, gdzie w słońcu dojrzewały wi-

nogrona, z których zostało zrobione po-

lecane przez niego wino. A na szczycie 

wzgórza, widziałem oczyma wyobraźni 

nawet małą kamienną willę, otoczoną 

cyprysami i pokrytą ceglastą dachówką. 

Kelnerzy i barmani również należą do gro-

na sprzedawców. powinni wyróżniać się 

bardzo dobrą znajomością produktów, 

jakie oferują w karcie menu i karcie win.  

Obsługujący kelner powinien zacząć od 

rekomendacji dań i postarać się maksyma-

lizować sprzedaż poprzez proponowanie 

na początku kilku dań i napojów. należy 

zadawać pytania otwarte, aby poznać po-

trzeby gości, zdobyć informacje na temat 

preferencji smakowych i celu wizyty. na 

gości zdecydowanych na zamówione da-

nie lub napój nie należy przesadnie naci-

skać i narzucać propozycji. Z kolei wobec 

tych niepewnych należy być cierpliwym 

i wykorzystać ich niezdecydowanie.

Karol Weber //

Hotelarz z powołania i wykształcenia. Magister Zarządzania Zasobami 

ludzkimi.

Z branżą hotelową związany od 15 lat. inspektor hotelowy – dorad-

ca i kontroler jakości obsługi. specjalizuje się w szkoleniach personelu  

nt. jakościowej obsługi gościa hotelowego.

Zdobywał wiedzę i doświadczenie w różnych działach operacyjnych 

i na różnych stanowiskach w międzynarodowych sieciach, m.in. w Four  

seasons i interContinental. 

propagator kultury organizacyjnej hoteli opartej na rozwijaniu kapitału 

ludzkiego, dbałości o najwyższą jakość świadczonych usług oraz zasa-

dzie „Jeden zespół – wspólny cel”. 

Autor bloga enjoy your stay – O hotelach i podróżach. Z pasją.
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