
Jak prezentować

opinie na stronie

www hotelu.

Wpływ opinii 
na decyzje zakupowe.
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Czy 

wiesz że...

 

97% 
konsumentów czyta

recenzje w sieci

84% 
osób ufa im na

równi z
opiniami

znajomych

67%
badanych czyta

minimum 6
recenzji zanim

dokona wyboru



Opinie gości

podnieść wiarygodność 
zwiększyć szanse wyboru
oferty danego obiektu

Znaczenie opinii wystawionych
po pobycie gości, jest nie do
przecenienia w sprzedaży
internetowej hoteli. O tym jak
duży mają wpływ na decyzje
kolejnych osób, doskonale
wiedzą najwięksi gracze w
branży hotelarskiej, np.
Booking.com czy TripAdvisor.
 
Rola opinii jest prosta: 

 
Jak zastosować ten
mechanizm na stronie
www hotelu? 
 
Poniżej kilka sprawdzonych metod.

......



Widżety z

oceną 

Widżety serwisów
opiniotwórczych mogą
przybierać różne formy, od
prostej informacji o ocenie w
danym portalu, po bardziej
złożone narzędzia. 
 
Potwierdzają wiarygodność
hotelu, poprzez wskazanie
niezależnego źródła. Im większą
renomą wśród gości cieszy się
dany portal, tym większa korzyść
dla hotelu.

 
 

 
 



Dedykowana

podstrona
ręczne zarządzanie opiniami z
portali zewnętrznych z opcją
segmentacji grup
pełna kontrola nad
cytowanymi opiniami
CEL: możliwość zapoznania się
z ocenami innych gości bez
opuszczania strony WWW
hotelu



 
 
 

 

oznaczenie logo portalu źródłowego
wskazanie autora
zastosowanie charakterystycznej dla
danego portalu skali ocen
kopiowanie treści 1:1 - nawet jeśli są
błędy, gdy to jest naturalne
sam wygląd cytowanej opinii zawsze
jest dostosowany do całości projektu
strony

Należy zadbać o to, aby opinie
wyglądały wiarygodnie. 
 

 
 

!

https://www.hotelskansen.pl/



Filtrowanie

według

segmentu gości

W prosty sposób segreguj i
wyświetlaj opinie pozostawione
przez wybrany segment gości.



 

rodzin, 
par
gości biznesowych,
przyjaciół,
seniorów itd.

Staraj się profilować opinie dla
konkretnych segmentów rynku
obsługiwanych przez hotel.
 
Jeśli obiekt ma oferty dla:

opinie powinny odzwierciedlać ten
podział.
 
Przecież potrzeby rodziny podróżującej
z dzieckiem są zupełnie inne niż młodej
pary lub podróżującego samotnie
biznesmena. 
 
Zupełnie inny będzie też pozostawiony
przez nich feedback. Zależy nam na tym,
aby gość jednym kliknięciem mógł
odszukać opinie mówiące wprost o tym,
czy hotel spełnia jego oczekiwania, a
oferta hotelu skierowana jest do niego.
 
https://www.artusresort.pl/opinie

 



Rotujące opinie

proste kwadraty 
slidery z elementami
graficznymi, cele
lista ze zdjęciami.

 
Kilka rotujących kafelków na
stronie głównej pozwala na
zacytowanie fragmentów opinii,
wskazanie autora, portalu
źródłowego i oceny w skali
obowiązującej na portalu. 
 
Przykładowe formy prezentacji:

 
https://www.zanziresort.com
 

 
 

  
 



 

 

 

Cytowanie

opini w całości
To dobry sposób na
pochwalenie się opiniami, które
są dla nas szczególnie ważne. 
 
Wyeksponuj te opinie, które w
wyraźny sposób opisują
najważniejsze zalety hotelu i
mogą być przydatne dla Twojej
najważniejszej grupy docelowej.
 
https://www.jantarapartamenty.pl/opinie
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Automatyzacja i

gromadzenie opinii

Zbierz wszystkie opinie w
jednym miejscu.
 
Istnieją narzędzia gromadzące
wszystkie opinie na temat
hotelu. Warto wspomnieć
choćby o Customer Alliance,
czyli platformie do pozyskiwania  
i zarządzania opiniami, którą
można w pełni zintegrować ze
stroną www hotelu.

,, ...
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lokalizacja, 
czystość, 
ocena śniadań
stosunek jakości do ceny. 
itp.

Użytkownicy mogą sprawdzić
ocenę ogólną hotelu w
poszczególnych portalach
źródłowych, ich ilość oraz oceny
parametrów takich jak:

 
 

https://www.hotelkrysztal.pl/opinie



wykorzystania modułu opinii 
w skutecznych stronach
internetowych dla hoteli,
apartamentów i deweloperów
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