
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sprzedaż w hotelu 
by Łukasz Szołtys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.RESTCONSULTING.PL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Łukasz Szołtys 

 

 

Sprzedaż w hotelu  

by Łukasz Szołtys 

 

 

Praktyczny kurs w postaci e booka, wraz z  zawartymi  
w nim dodatkami, stanowi kompletne narzędzie służące 

stałemu wzrostowi przychodów w Twoim hotelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.RESTCONSULTING.PL 
 



 

 

ŁUKASZ SZOŁTYS 

SPRZEDAŻ W HOTELU BY ŁUKASZ SZOŁTYS 

 

COPYRIGHT © ŁUKASZ SZOŁTYS SPRZEDAŻ W HOTELU BY ŁUKASZ SZOŁTYS 

TEKST : ŁUKASZ SZOŁTYS 

REDAKCJA I KOREKTA PO SKŁADZIE: MONIKA JASTRZĘBSKA  

OKŁADKA: ŁUKASZ SZOŁTYS 

 

WYDAWNICTWO:  

REST CONSULTING ŁUKASZ SZOŁTYS 

UL. GŁÓWNA 23 

53-523 PRUCHNA  

 

 

 

 

 

 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIEAUTORYZOWANE ROZPOWSZECHNIANIE CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU 
NINIEJSZEJ PUBLIKACJI JEST ZABRONIONE. AUTOR DOŁOŻYŁ WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAWARTE W TEJ KSIĄŻCE 
INFORMACJE BYŁY KOMPLETNE I RZETELNE. NIE BIERZE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z 
ICH WYKORZYSTANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.RESTCONSULTING.PL 



 

 

 

SPIS TREŚCI  

 
Wstęp  

Rozdział 1. Idea sprzedaży by Łukasz Szołtys. 

Rozdział 2. Określanie wartości produktu.  

Rozdział 3.  Cele długo i krótkoterminowe. 

Rozdział 4.  Must have w sprzedaży. 

Rozdział 5.  Budowanie oferty sprzedaży w hotelu. 

Rozdział 6.  Metody marketingowe.  

Rozdział 7.  Eventy w hotelu.  

Rozdział 8.  Psychologia cen.  

Rozdział 9. Aktywna sprzedaż w hotelu. 

Rozdział 10. Plan TO – DO. 

Rozdział 11. Media plan.  

Rozdział 12. Polityka cenowa oraz poziomy rabatowania. 

Rozdział 13. Systemy motywacyjne dla działów sprzedaży. 

Zakończenie  

 

 

 

 



 

 

WSTĘP   

Biorąc pod uwagę moją fascynację hotelarstwem, wybór mojej 

drogi zawodowej był dla mnie oczywistą oczywistością. I chodź 

interesuje mnie całokształt branży hotelarskiej, to moim konikiem jest 

sprzedaż. Od 15 lat zawodowo zajmuję się zarządzaniem obiektami 

hotelowymi, zbieraniem pomysłów sprzedażowych oraz ich 

wdrażaniem skutkującym wykształceniem  nawyków w obszarze 

sprzedaży. To co znajdziesz w tej książce jest wartościowe bo napisane 

przez praktyka, sprawdzone na wielu obiektach i przede wszystkim 

skuteczne.   

Gdy pytam ludzi dlaczego coś robią w taki czy inny sposób, 

często słyszę: „bo zawsze tak robimy”, „bo tak już było jak zacząłem 

pracę”, „bo tak mi kazali” albo „nie wiem”. Nie jestem zdziwiony biorąc 

pod uwagę nawykową naturę człowieka, choć dziwi mnie częsty brak 

refleksji, gdy głowa już boli, a mur ani drgnął.  

W tej książce pokazuję jak uporządkować sprzedaż w hotelu tak aby 

działała jak uczący się system, a nie tylko jak zbiór przypadkowych 

działań z priorytetowym gaszeniem pożarów. Wyrzućmy stare, 

nieproduktywne praktyki zastępując je skutecznymi, mierzalnymi  

i powtarzalnymi działaniami.  

Cieszmy się „złotymi strzałami”!  Dobrze wiem jak smakują takie 

kontrakty, nawet na milionowe wartości. W ostatnim czasie 

podpisałem jeden z kontraktów  na usługi hotelowe na blisko  

3 miliony złotych! Jedna grupa – jeden kontrakt – kilka miesięcy  

wytężonej pracy przy ustalaniu szczegółów!    



 

 

Jednak moja praktyka pokazała, że duże kontrakty nie są 

wystarczające do osiągnięcia sukcesów sprzedażowych w długich 

okresach czasu. W swojej pracy nie liczę na przypadkowość czy 

szczęśliwy traf – zamiast tego łączę wykorzystywanie nadarzających się 

szans i okazji z powtarzalnymi, stałymi, konkretnymi działaniami. 

Konieczne jest jedno i drugie. Taki sposób działania daje nam 

dyrektorom hotelu, kierownikom działów sprzedaży czy właścicielom 

poczucie konkretnej „drogi” do sukcesu sprzedażowego w naszym 

hotelu.    

„Sprzedaż w hotelu by Łukasz Szołtys” to coś więcej niż książka -  

to praktyczny kurs, który krok po kroku pokaże Ci jak budować, 

zarządzać i analizować sprzedaż w obiekcie. Rotacja i wyszkolenie 

pracowników zawsze były dużym wyzwaniem w branży HoReCa-  

a od 2020r problem ten urósł do potęgi pandemiczno- wojennej. 

Książka przychodzi z pomocą w tej kwestii, zawiera praktyczne zasady, 

które natychmiast możesz wprowadzić w swoim obiekcie. Jest 

przydatna zarówno dla pracowników doświadczonych jak i tych, którzy 

dopiero zaczynają pracę. Tym pierwszym umożliwi uporządkowanie 

wiedzy i praktyk sprzedażowych, tym drugim pomoże wdrożyć się w 

pracę. W efekcie możemy szybko i skutecznie wyrównać poziom 

kompetencji u nowych i długoletnich pracowników.       

Czy sukces przyjdzie sam po przeczytaniu tej książki? Oczywiście, 

że nie. W dzisiejszych czasach nazbyt często jesteśmy mamieni łatwym 

sukcesem w 3 krokach, bogactwem w tydzień, przyciąganiem, 

urzeczywistnianiem, wizualizowaniem z poziomu kanapy. Ta książka to 

pierwszy krok z wielu jakie będziesz musiał wykonać ze swoim 



 

 

zespołem aby uporządkować dział i ruszyć naprzód  po swoje cele w 

konkretnych krokach i działaniach.  

Ale uwierz -  wtedy szampan smakuje lepiej! 

W tej książce skupiam się na chłodnych kalkulacjach, 

konkretnych działaniach, modelach funkcjonowania obiektu opartych 

na jasnych zasadach oraz planach krótko i długoterminowych.  

Ostatnie 12 miesięcy  były dla mnie bardzo pracowite - zrealizowałem 

ponad 50 szkoleń sprzedażowych, często kilkudniowych, w różnych 

hotelach, w większości niezależnych (a dodam, że szkolenia nie są 

dominującą formą mojej aktywności zawodowej). Wiele zleceń nie 

mogłem przyjąć z braku czasu. To pokazuje jakie jest  zapotrzebowanie 

na wiedzę i praktyki w tym zakresie i to właśnie  

z inspiracji i zapotrzebowania pracowników tych hoteli zrodził  

się pomysł napisania tej książki.   

Zakładam, że jeżeli czytasz tę książkę to w swojej pracy masz do 

czynienia ze sprzedażą w hotelu - zarządzasz nią, jesteś dyrektorem lub 

właścicielem obiektu, pracujesz w dziale sprzedaży lub pełnisz inną 

funkcję gdzie sprzedaż jest choćby niewielką częścią Twoich 

obowiązków. Dlatego często działania będą podawane w formie 

zaleceń: powinieneś zrobić, przeprowadź, wykonaj. 

Tezy w tej książce nie zawsze będą miłe, często będzie szorstko 

o tym jak pracujmy , jak gubimy cele, jak zarządzamy, jak błądzimy we 

mgle po omacku. Często w hotelach widziałem brak mierzalnych celów 

sprzedażowy i brak jakiejkolwiek sprawczości w sprzedaży.  

Z tym większym przekonaniem zapraszam do pracy z tą książką aby 

sprawczość i szersza perspektywa  towarzyszyły nam na co dzień.    



 

 

W dobie XXI wieku mamy całą paletę narzędzi by wspierać  

i rozwijać sprzedaż w naszym hotelu. Wielkim błędem jest  

ignorowanie ich. Mówiąc o dziale sprzedaży w hotelu mam tu na myśli 

nie tylko pracowników działu M.I.C.E czy rezerwacji grupowej lecz 

również pracowników recepcji, kelnerów i wszystkich tych, którzy mają 

bezpośredni kontakt z naszymi gośćmi. Przed moimi szkoleniami 

uczestnicy często uważali, że  „sprzedaż w hotelu” generowana jest  

w 70% przez systemy rezerwacyjne OTA, ofertowanie grup 

zorganizowanych i sprzedaż recepcyjną, zapominając o ponad 30 

innych kanałach sprzedaży! 

W tej książce zamierzam bez zbędnych literackich wywodów 

przedstawić mój punkt widzenia skutecznej sprzedaży w hotelu oraz 

omówić poszczególne działania tak by były one do wdrożenia na już.  

Sukces przedsiębiorstwa wiąże się ściśle i wprost ze sprawnością 

zarządzania i umiejętnością wykorzystania zasobów, procesów i 

informacji w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów  

w istniejących, a nie życzeniowych  warunkach działania organizacji. 

Przedsiębiorstwo działające w warunkach gospodarki rynkowej 

podejmuje decyzje skoncentrowane na maksymalizacji zysków bądź 

minimalizacji strat (w krótkich okresach). Jednak niezależnie  

od koniunktury rynkowej przedsiębiorstwo zawsze musi się uczyć  

i rozwijać bo tylko to gwarantuje mu przetrwanie i osiąganie zysków w 

długim okresie. 

W dzisiejszych czasach,  zmiany warunków działania 

przedsiębiorstw z branży hotelarskiej cechują się niewyobrażalną 



 

 

dotychczas dynamiką, nieprzewidywalnością oraz skalą. Wskazuje to 

na konieczność ciągłego trzymania ręki na pulsie, doskonalenia 

mechanizmów, procesów i instrumentów zarządzania oraz sprzedaży. 

To co znajdziesz w tej książce i efektywnie wdrożysz, znacząco 

usprawni zarządzanie działem sprzedaży, pomoże Ci wyznaczyć jasne 

kierunki dla zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż w obiekcie oraz  

dostarczy  niezbędnych mechanizmów,  wzorów oraz przykładów  

by tę efektywność mierzyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ I  

IDEA SPRZEDAŻY BY ŁUKASZ SZOŁTYS 

Przez ostatnie 15 lat zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją 

funkcjonowania hoteli. Jednak zanim powstał mój autorski sposób na 

budowanie rentownego hotelu, korzystałem z rad trenerów, 

mentorów oraz uczestniczyłem w licznych szkoleniach. Będąc 

przekonany o słuszności tych wskazówek i początkowo nie mając 

doświadczenia próbowałem na siłę wdrażać je w swojej pracy. Jednak 

jakkolwiek źle to zabrzmi, najczęściej strategie te świetnie brzmiąc 

marketingowo, w praktyce nie przynosiły zamierzonych celów,  

nie pasowały do specyfiki mojego obiektu lub były podawane na tyle 

ogólnikowo i hasłowo że nie wynikały z nich działania na „tu i teraz”. 

Nie rzadko wkład środków finansowych, zasobów i czasu jakie  

te działania wymagały, był nieproporcjonalnie wysoki do efektów jakie 

przynosiły. 

Po jakimś czasie stwierdziłem, że musi być łatwiejszy, bardziej 

systemowy i skuteczniejszy sposób pracy.  

Jak zaczynam pracę w obiekcie? 

W obiektach, z którymi współpracuję, od pierwszego dnia 

wdrażam mój autorski plan działań sprzedażowych. Plan ten zakłada 

zaprezentowanie nowej idei sprzedaży wraz z natychmiastowym 

wdrożeniem narzędzi i standardów pracy pracownikom 

poszczególnych działów. Od razu, bez zbędnej zwłoki. 



 

 

Jednak by to zrobić  trzeba być SAMEMU przygotowanym od 

pierwszych dni, a to oznacza posiadanie dosyć jasno opracowanej 

mapy celów oraz tego co chcemy osiągnąć przed rozpoczęciem pracy. 

Powiedziałbym, że pierwsze tygodnie są tutaj kluczowe. W miarę 

upływu czasu możemy modyfikować nasze cele ale praca jak we mgle 

na starcie wszystko spowolni i utrudni. Pracownicy często zalewają 

swoich nowych przełożonych problemami, a oni gasną pod ich 

ciężarem. Natomiast gdy nowy przełożony poza wiedzą  

i doświadczeniem ma wizje, cele i plan jak je osiągnąć, adaptacja 

przebiega sprawniej i szybciej, a poprawa funkcjonowania zespołu jest 

widoczna w krótszym okresie.   

Moja idea w dużym skrócie to zestaw 7 narzędzi czy wytycznych 

na start, które w miarę upływu czasu ewoluują razem  

z rozwojem całego zespołu sprzedażowego . Ten zestaw to:  

1. Plan „To- Do” 

2. Media Plan 

3. Plan „300” 

4. Stworzenie procedur up sellingu / cross sellingu dla każdego  

z działów sprzedażowych  

5. Strategia marketingowa i sprzedażowa na 12 miesięcy  

6. Stworzenie planu szkoleń dla pracowników 

7. YIELD CALENDAR - Opracowanie elastycznej polityki cenowej na 

dany rok  

Jednak to nie wszystko… byłoby zbyt prosto  Moja idea 

sprzedaży to również połączenie tych narzędzi z całym spektrum 

działań takich jak wdrożenie standardów pracy dla wszystkich działów 



 

 

odpowiedzialnych za sprzedaż, przegląd ofert i rentowności pakietów 

pobytowych, wprowadzenie systemu motywacyjno– premiowego, 

draftów porozumień o współpracy dla biur podróży  czy analiza 

wizualna kalkulacji grupowej dedykowanej dla klientów typu M.I.C.E 

oraz masy innych elementów, o których napiszę w tej książce.   

To wszystko ma służyć temu aby wizja osoby odpowiedzialnej za 

sprzedaż była zawsze jasna i klarowana dla całego zespołu bez względu 

na różne perturbacje, zmiany oraz wyzwania, które mogą  

i pewnie się pojawią. Naszym celem powinno być wyposażanie 

poszczególnych działów  w niezbędne narzędzia, tak aby sprzedaż dla 

nich była ustandaryzowana oraz obudowana narzędziami, z których 

mogą skorzystać i które dają im pełne możliwości  sprzedażowe.    

Plan „TO DO”, od którego rozpoczynamy  to dopiero początek 

ale bez niego ciężko ruszyć. Moja idea sprzedaży składa się  

z poniższych wytycznych – w dalszej części książki zostaną one 

szczegółowo opisane oraz rozbudowane o dodatkowe elementy, które 

stanowią uzupełnienie działań sprzedażowych. 

1 ) Plan „TO DO” na 90, 180 oraz 365 dni.  

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań sprzedażowych 

i marketingowych doskonale zdają sobie sprawę  

z tego, jak ważna jest odpowiednia strategia sprzedażowa.  

Ta strategia zyskuje szczególne znaczenie w dobie kryzysu, 

reorganizacji działu czy optymalizacji działania oraz wtedy gdy nasze 

przychody są zbyt niskie względem założeń lub kosztów.   



 

 

Działanie według określonego planu, zbudowanego na wiedzy, 

doświadczeniu i bieżącej obserwacji rynku, to podstawa stabilnego 

biznesu. Pozwala przy tym na osiągnięcie zdecydowanie lepszych 

rezultatów zarówno w dłuższym, jak i krótszym okresie czasu. 

Jednocześnie to stabilny fundament, który umożliwia zdecydowanie 

lepsze reagowanie w kryzysowych momentach.  

Aby tak było, strategia sprzedaży i marketingu musi być jednak 

odpowiednio opracowana, powinna uwzględniać wiele różnych 

scenariuszy, także te, które zakładają wystąpienie nieoczekiwanych 

sytuacji. Z tego powodu dobre przygotowanie się do opracowywania 

planu działań sprzedażowo - marketingowych to podstawa, która 

będzie procentować w przyszłości i okaże się nieocenionym 

wsparciem także w trudniejszych momentach. 

Nie zawsze znamy pełną konkurencję hotelu, nie zawsze mamy 

pełne dane analityczne, nie zawsze mamy czas na to by 

przeanalizować wszystkie oferty, które są już w hotelu -  to wymaga 

czasu. Dlatego zaczynam działanie od pewnego schematu. 

Pobudzając sprzedaż w hotelu przygotowuję lub rekomenduję 

przygotowanie dokumentu (planu), który zostaje podzielony  na 

segmenty klientów z uwzględnieniem min. 10 działań sprzedażowych 

w okresie pierwszego kwartału dla każdego  

z segmentu. To proste działanie ale bardzo skuteczne.  

Czym jest segmentacja ?  

Zacznijmy od definicji. W dużym uproszczeniu możemy 

powiedzieć, że segmentacja to podział gości hotelowych na 

jednorodne grupy, odrębne od pozostałych pod względem 



 

 

stosowanych stawek, potrzeb i oczekiwań względem oferty 

hotelowej. Innymi słowy, jest to kilka grup, które mają 

charakterystyczne cechy wspólne i sposób zachowania. Zrozumienie 

tych cech jest kluczowe, ponieważ pozwoli nam na zdefiniowanie 

kryteriów segmentacyjnych i wyodrębnienie tych grup.  

Jak to wygląda w praktyce?  

W poniższej tabeli zostały wypisane grupy, do których 

przydzielam min 10 działań zwiększających sprzedaż w danym 

segmencie.  

Tabela nr 1 . Najczęstsze segmenty w branży hotelowej  

  SEGMENT DYSTRYBUCJA  
1 M.I.C.E. Konferencje, Incentive, Eventy, Szkolenia 
2 Study Tour Study Tour 
3 Sprzedaż Cena dnia Sprzedaż wg ceny dnia BAR 
4 Korporacyjna Sprzedaż indywidualna dla firm  

5 Pakiet  - Grupowa Online 
Sprzedaż indywidualna przez portale grupowe: 
Groupon, Travelist 

6 Sprzedaż IDS Online 
Sprzedaż indywidualna przez pośredników online: 
Booking.com, HRS,  

7 Sprzedaż Upper Sprzedaż indywidualna przez naszą stronę www 
8 Pakiety Okolicznościowe Pakiety okolicznościowe: Święta, Długi weekendy 
9 Pakiety Weekend Pakiety weekendowe standardowe 

10 Goście Prezesów Goście Prezesów 
11 Complimentary Pobyt na stawce „zero” 
12 House Use House use 
13 Voucher Rabatowy Voucher rabatowy 
14 Voucher Darmowy Voucher gratisowy 
15 FIT turystyka Sprzedaż indywidualna przez biura podróży 
16 Grupa Turystyczna Sprzedaż grupowa przez biura podróży 

17 Wesele Wesele 
18 Spotkanie Okolicznościowe Chrzciny, komunie, urodziny itp.. 
19 Studniówka Studniówka 
20 Grupa Sportowa Grupa sportowa / Zgrupowanie  
21 Inne Sportowe Inne grupy sportowe-out 



 

 

Pracę tę wykonuję najpóźniej w pierwszych tygodniach pracy 

ze wszystkimi managerami / kierownikami wszystkich działów  

w hotelu. Można powiedzieć, że to taka kilku  godzinna burza 

mózgów. Z tej burzy mózgów wychodzimy z listą 150 - 200 działań do 

zrobienia w maksymalnym czasie do 90 dni. Posiadając listę działań, 

dajemy sobie tydzień aby każdy we własnym zakresie zastanowił się 

jak przypisane do jego działu działania wdrożyć  

w życie. Cześć z tych działań to proste działania, które były już  

w hotelu realizowane, i które być może wystarczy odnowić je lub 

lekko zmodyfikować. Jednak cześć z nich to nowości, które wymagają 

planu wdrożenia i nierzadko małych nakładów finansowych -  od tego 

zaczynamy przygotowanie do sprzedaży. 

 Tylko jasno opisane działania oraz mierzalne zakresy pracy 

dają natychmiastowe efekty oraz impuls do działania dla danego 

działu oraz danej osoby.  

Przykładem może być pomysł wdrożenie standu na recepcji 

oraz w miejscach ogólnodostępnych w hotelu. 

 



 

 

To przykład prostego działania, które wymaga tylko wykonania 

prostej grafiki, regulaminu promocji, publikacji oraz wydruku.  Ważne 

aby do każdego działania, nawet bardzo prostego, został przypisany 

konkretny pracownik i wyznaczony konkretny termin jego realizacji.    

Nie zapominajmy również, że do opracowania strategii 

sprzedaży konieczne są również, oprócz planowanych działań, przede 

wszystkim dane dotyczące stanu firmy, rynku i działań 

podejmowanych w przeszłości wraz z ich rezultatami. Dlatego przed 

przystąpieniem do prac należy odpowiednio zdefiniować grupę 

odbiorców, przenalizować jakie działania w przeszłości przynosiły 

najlepsze efekty, a które były przepalaniem budżetów lub stratą 

czasu. Tutaj również powinniśmy zlecić konkretnemu pracownikowi 

wykonanie np. audytu konkurencji. Jeszcze raz powtórzę - jedno 

działanie przypisane do jednej osoby i określone w czasie.  

To co Ci proponuję,  to zaprzestanie tracenia czasu, pieniędzy 

i klientów, i stworzenie swojego indywidualnego, całościowego 

schematu działania. Możesz wykorzystać poniższy szablon  

i dostosować go aby stał się Twoim Planem „TO-DO” dla  sprzedaży w 

twoim obiekcie. 

Ten plan będzie Twoim drogowskazem - będzie Ci jasno 

pokazywał, co należy do Twojej układanki, a co nie. Wskaże gdzie 

masz puste przestrzenie, które koniecznie musisz uzupełnić, żeby 

pieniądze wreszcie zaczęły płynąć z wielu źródeł. A co bardzo ważne 

- pomoże Ci odrzucać metody i strategie, które zupełnie nie pasują do 

Twojego obiektu. 



 

 

Poniżej przedstawiam przykładowy szablon Planu „TO -DO” . 

 

Szerzej o tym w dalszej części książki.  

2 ) Media Plan  

Media plan to kluczowy element tworzenia strategii marketingowej. 

Polega na określeniu najlepszej kombinacji mediów (czyli platform  

i metod docierania do docelowej grupy klientów) aby zrealizować cele 

dotyczące sprzedaży i budowania marki. 

Moja rekomendacja to stworzenie  pliku, który uwzględnia kampanię 

marketingową w ujęciu całorocznym.  Mój plan zawiera wszystkie 

pakiety pobytowe oraz imprezy gastronomiczne, które będziemy 

promować w ciągu najbliższego roku, wraz z jasno określonymi 

kanałami, które do tego będą użyte oraz ze środkami finansowymi, 

które chcemy wykorzystać na promocję.  

Przykładowy szablon w ujęciu pierwszego kwartału danego roku 

przedstawiam poniżej. Szerzej na ten temat  napiszę w dedykowanym 

rozdziale, który poświęcony jest właśnie kompleksowemu 

przygotowaniu Media Planu dla hotelu.  

l.p. Segment Działanie do podjęcia 
Osoba 

odpowiedziana 
termin 

rozpoczęcia 
termin 

zakończenia 

1
2
3
4
5
.
.
.

100



 

 

Wszystkie elementy zawarte w media planie zostają tam bardzo 

szczegółowo wyjaśnione wraz z analizą plusów i minusów wdrażania 

poszczególnych działań.   

Pamiętajcie, że media plan to integralna cześć budżetów kosztowych 

całego działu sprzedaży.      

Tabela nr 2 . Przykładowy szablon media planu. 

 

 

Styczeń Luty Marzec

Święto / akcja marketingowa

6-9.01 Weekend Trzech Króli                  
14.01-27.02 ferie              
21-22.01 - Dzień Babci i Dziadka

24.02. - Tłusty czwartek
14.02. - Walentynki

8.03. - Dzień kobiet
10.03. - Dzień mężczyzn                
Pakiety konferencyjne                  
1.03. - Ostatnia sobota karnawału 

Długie weekendy 1 stycznia (Nowy Rok)

6 stycznia  -  Św. Trzech Króli

Nazwa kampanii rodzajowej Ferie 1.01-25.01
oraz termin promowania

Budżety

Ferie 500

Walentynki 200 200
Promocja Biznesu 150 150 150

Dzień Kobiet 50 50

Wielkanoc 500

Majówka

Promocja Wesel

Boże ciało

Pakiety wakacyjne
Długi weekend sierpniowy

Jesiene Pakiety

Andrzejk i

Sylwester

Ogólna/Wizerunkowa 2900 900 1250

*AdWords 200 200 200

*FBAds 500 500 500
*Bilbord 2000

*Magazyn_Pitu Pitu ( barter ) +… 0 0 350
*Radio_ESKA ( barter ) 200 200 200
*Portal_Trójmiasto.pl ( barter )

*Blogerzy  ( barter )
Inne   0 0 0
Restauracja 250 250 250
Graficy / Druki 300 300 300
Inne nieprzewidzine 100 100 100
RAZEM budżet do wydania w miesiącu 4900 1950 2100

Dzień Kobiet  (impreza) 10.02-7.03
Walentynki (pakiet ) od 13.01 - 9.02

kampania ogólna na Hotel (hotel plus miasto, hotel basen, apartamenty miasto)

Wielkanoc od 1.02 - 28.02

Promocja konferencji od 2.01 - 10.04



 

 

Plik Media Plan jasno wynika z budżetu kosztowego dla działu 

sprzedaży, o którym szerzej w kolejnym rozdziale.   

Media plan kampanii marketingowej – jak się go przygotowuje?   

Oto kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia 

strategii marketingowej: 

a. Cele 

Cele powinny być konkretne. Ogólnikowe „zwiększenie zysków”  

nie pomaga w planowaniu działań. Warto na tym etapie ustalić zatem, 

czy w grę wchodzi np. także budowanie reputacji marki i/lub lepsza 

sprzedaż wybranych produktów oraz usług. Poszczególne media mogą 

lepiej lub gorzej sprawdzać się w tego typu dążeniach, dlatego dobre 

zaplanowanie tego co chce się osiągnąć bardzo pomoże. 

 

b. Grupa docelowa 

Kluczowym elementem współczesnego marketingu jest tworzenie 

„persony klienta” oraz „Customer Experience” tego klienta w dalszym 

etapie. Oznacza to, że opracowywanie komunikatów marketingowych 

i wybieranie miejsca ich publikacji wymaga skupienia się na 

konkretnych potrzebach konkretnych  grup odbiorców, których to  

w pierwszej kolejności trzeba dobrze poznać, zdefiniować i dobrać dla 

nich odpowiednie komunikaty oraz w późniejszym czasie systemy 

lojalnościowe, które utrzymają klienta w naszym zasięgu.  

 



 

 

c. Zasięg i częstotliwość 

Komunikaty marketingowe powinny być odpowiednio zorganizowane. 

Zazwyczaj można je przygotować według następujących schematów: 

 Ciągłe – w przypadku takiego podejścia reklamy będą 

emitowane w stałym harmonogramie (np. dwa razy na tydzień). 

 Naprzemienne – w strategii tej mają miejsce naprzemienne 

okresy emitowania reklam w wybranym kanale, po których 

następują przerwy. Podejście to działa dobrze w przypadku 

produktów sezonowych lub dla tych z mniejszym budżetem. 

 Nasilające – metoda ta jest połączeniem dwóch poprzednich 

strategii. Kampanie takie obejmują regularne reklamy o małym 

zakresie, które są także wspomagane tymi krótkoterminowymi 

o większej intensywności, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Mój szablon pomoże ułożyć twoje działania. 

 

Cieszę się, 
że docierasz aż tutaj. 

Dziękuję za przeczytanie darmowej części mojego e-booka.  
Zapraszam do zakupu pełnej wersji 

 
 https://www.restconsulting.pl/produkt/e-book-sprzedaz-

w-hotelu-by-lukasz-szoltys/ 
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