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Logistyka w turystyce – po niemiecku
Poczàtek XX wieku w Êwiatowej turystyce to umacnianie si´ tour operatorów – hurtowników produktów turystycznych o mi´dzynarodowym zasi´gu,
zajmujàcych si´ mi´dzy innymi: okreÊleniem idei produktu turystycznego, jego
przygotowaniem, promocjà oraz dystrybucjà, czyli ∏àczenie poszczególnych dostawców produktów turystycznych
z odbiorcami. Model funkcjonowania
tour operatorów przedstawia rys. 1.

Z grupy niemieckich tour operatorów,
stycznych ok. 140 mln, z tego 44% orze wzgl´du na dominujàcà pozycj´ na
ganizowanych przez biura podro˝y
rynku tego sektora, omówiony zostanie • preferowane miejsca docelowe:
koncern TUI DEUTSCHLAND oraz SteHiszpania, Majorka, Turcja, Francja,
igenberger Gruppe.
Dania, Grecja, Szwajcaria, Karaiby,
Ameryka (Po∏udniowa, Pó∏nocna),
Skal´ i rozmiar dzia∏alnoÊci TUI
W∏ochy, Bawaria, Schleswig – HolDEUTSCHLAND ilustrujà nast´pujàce
stein, inne
informacje ekonomiczne:
• wykorzystywane Êrodki transportu:
• przychody ze sprzeda˝y – 1,98 mld
transport samochodowy – 49%, transeuro
port lotniczy – 33%, transport autokarowy – 10%, kolej – 8%.

Z obszaru logistyki realizowane sà
nast´pujàce dzia∏ania:
• ró˝ne formy ubezpieczeƒ
• rezerwacja miejsc w transporcie kolejowym, lotniczym do miejsca przeznaczenia
• rezerwacja hotelu w pobli˝u lotniska
• wynajmowanie samochodu
• medical Helpline
• organizacja dojazdu od miejsca zamieszkania do i z lotniska
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW
PROCESY PRZETWARZANIA
• transfer z hotelu do i z lotniska komTURYSTYCZNYCH
INFORMACJI O PRODUKACH
fortowymi autokarami
TURYSTYCZNYCH
• specjalne udogodnienie dla osób niepe∏nosprawnych
Rys. 1. Model funkcjonowania tour operatorów. èród∏o opracowanie w∏asne
• ca∏odobowy serwis
• stosowanie wysokich kryteriów
Oznacza to, ˝e w idei tour operato- • koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej –
ochrony Êrodowiska w odniesieniu
rów jest oferowanie turystom standar1,485 mld euro
do Êrodków transportowych, hoteli
dowych pakietów produktów tury- • zysk netto – 8,722 mln euro
• efektywny i wysokiej jakoÊci system
stycznych. W tym przypadku standard • majàtek trwa∏y – 156 mln euro
dystrybucji.
nie oznacza takich samych produktów • majàtek obrotowy – 270 mln euro
turystycznych, lecz odnosi si´ do • kapita∏ w∏asny – 75 mln euro
Zauwa˝yç nale˝y, ˝e wszystkie te
aspektów jakoÊciowych. W praktyce ro- • udzia∏ w rynku wed∏ug uzyskiwanych dzia∏ania dodatkowo komplikuje ich
la tour operatorów sprowadza si´ do
obrotów – 26,4%.
wielopoziomowoÊç, jak i znaczna rozzestawiania poszczególnych sk∏adnipi´toÊç geograficzna, które to w spoków produktów turystycznych, takich
Analizujàc powy˝sze dane, trudno sób istotny wp∏ywajà na procesy koorjak: transport, zakwaterowanie i wy˝y- sobie wyobraziç polskà firm´ tury- dynacyjne. Pomimo tych z∏o˝onoÊci
wienie, transfer, ró˝nego rodzaju us∏ugi stycznà, która dysponowa∏aby takim uznaç trzeba, ˝e logistyka w TUI
(przewodnickie, pilockie), organizacja majàtkiem i uzyskiwa∏aby podobne DEUTSCHLAND jest na najwy˝szym poimprez turystycznych (wycieczki, zwie- efekty. Wszystko to ∏àcznie nadaje ziomie.
dzanie), ubezpieczenia turystyczne, in- procesom logistycznym szczególnego
ne. Jak mo˝na zauwa˝yç, wÊród wymie- znaczenie. Wysi∏ek logistyczny zwiàTurystyka to równie˝ baza noclegonionych sk∏adników produktów tury- zany z zabezpieczeniem programów wa o odpowiednich walorach u˝ytkostycznych sà takie, które bezpoÊrednio turystycznych obrazujà nast´pujàce wych i jakoÊciowych. Wyznacznikiem
dotyczà logistyki. Owe aspekty logisty- informacje:
obu tych kwestii sà odpowiednio doki przedstawione zostanà na przyk∏a- • wyjazdy turystyczne (5 dniowe) – ok. brane oferty, z których mogà skorzydzie wybranych niemieckich firm dzia47 mln mieszkaƒców Niemiec
staç turyÊci posiadajàcy ró˝ny status
∏ajàcych w sektorze turystyki.
• ogólna liczba podró˝y w celach tury- finansowy.
PROCESY ZESTAWIANIA I KOMPLETOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
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W przypadku turystyki o du˝ym zasi´gu trzeba zauwa˝yç, ˝e hotele sà kluczowym elementem infrastruktury turystycznej, jak i równie˝ ca∏ego systemu,
jaki nale˝y kojarzyç z logistykà. Patrzàc
na taki system w obliczu ∏àczenia si´
firm w du˝e organizmy gospodarcze, logistyce stawiane sà wysokie wymagania,
która musi szybko i elastycznie reagowaç na zmiany systemowe. Proces ∏àczenia i rozwoju widaç wyraênie w przypadku firmy Steigenberger Gruppe, do
której nale˝y 1300 hoteli na ca∏ym Êwiecie, w tym 70 w Europie. W sumie do
dyspozycji goÊci przeznaczonych jest
20 526 miejsc noclegowych. Bioràc pod
uwag´ tak znacznà iloÊç miejsc noclegowych, nietrudno sobie wyobraziç, ile to
wymaga przedsi´wzi´ç w zakresie
utrzymania pokoi, wy˝ywienia, organizacji transportu, bezpoÊredniej obs∏ugi
osób przebywajàcych w hotelach, tak by
byli oni z pobytu zadowoleni i w przysz∏oÊci stali si´ sta∏ymi klientami.
Dodaç trzeba, ˝e Steigenberger
Gruppe jest firmà rodzinnà. W sk∏ad firmy wchodzà ∏aƒcuchy hoteli, które
przedstawia schemat 1.
W sk∏ad Steigenberger Gruppe wchodzà równie˝ firmy zale˝ne, takie jak:
• Steigenberger Consulting GmbH, zajmuje si´ doradztwem w turystyce
• Frankhof-Kellerei GmbH, zajmuje si´
handlem winami z Francji, W∏och, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Kalifornii,
Australii oraz Chile
• *H*E*A*D* Hotel Equipment and Design GmbH, zajmuje si´ kupnem
i handlem
• Steigenberger Akademie GmbH, instytut zajmujàcy si´ kszta∏ceniem
pracowników.
Skal´ i rozmiar dzia∏alnoÊci Steigenberger Gruppe przedstawiajà nast´pujàce informacje ekonomiczne:
• przychody ze sprzeda˝y – 127,2 mln
euro
• koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej –
124,1 mln euro
• zysk netto – 767 tys. euro
• majàtek trwa∏y – 32 mln euro
• majàtek obrotowy – 18.6 mln euro
• kapita∏ w∏asny – 10,6 mln euro
• zatrudnienie 5430 osób.
Podstawowe elementy organizacji jakie wyst´pujà w hotelach Steigenberger Gruppe przedstawia schemat 2.

2. InterCity
3 gwiazdkowe hotele
nowoczesne funkcjonalne

1. Steigenberger
5 i 4 gwiazdkowe
hotele o najwy˝szym
standardzie, ekskluzywna
obs∏uga

STEIGENBERGER
GRUPPE

3. Steigenberger Maxx:
3 gwiazdkowe hotele
urzàdzone w angielskoamerykaƒskim stylu
lat 30 i 50

ZAK¸ADY
GASTRONOMICZNE

4. Steigenberger Esprix:
2 i 3 gwiazdkowe hotele
prosta i nowoczesna
architektura o okreÊlonym
standardzie komfortu

Schemat 1. ¸aƒcuchy zak∏adów hotelowych firmy Steigenberger Gruppe. èród∏o opracowanie
w∏asne
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Schemat 2. Model organizacji hotelu z grupy Steigenberger Gruppe. èród∏o opracowanie
w∏asne
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Elementy rozwiàzania logistycznego hotelu
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Êwiadczenia o kwalifikacji tego rodzaju
dzia∏alnoÊci do sektora logistycznego.
Hotele bowiem spe∏niajà wiele funkcji
równoczeÊnie, tj. stanowià baz´ noclegowà, prowadzà dzia∏alnoÊç restauracyjnà, rozrywkowà, rekreacyjnà, umo˝liwiajà organizowanie konferencji, itp.
Pomimo jednak, ˝e koncepcja logistyczna rozmywa si´ nieco w tak z∏o˝onym organizmie, jakim jest Steigenber-
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Schemat 3. Modelowe rozwiàzanie logistyki hotelu. èród∏o opracowanie w∏asne

Analizujàc powy˝szy model mo˝na
zauwa˝yç bardzo wiele elementów organizacji, które w praktyce realizujà tezy stawiane przez logistyk´. Niemniej
jednak trudno dostrzec wyraêny rozdzia∏ na te elementy organizacji, które
mo˝na jednoznacznie zaliczyç do elementów systemu logistycznego. Powody sà doÊç oczywiste – brak systemu
logistycznego w prezentowanym mo-
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delu organizacji, a byç mo˝e i jasno
sprecyzowanej koncepcji logistycznej.
Uwzgl´dniajàc kryteria stawiane systemom logistycznym, dzia∏ania w zakresie tworzenia takiego systemu powinny przebiegaç wed∏ug koncepcji, którà
ilustruje schemat 3.
TrudnoÊci w precyzyjnym opracowaniu modelu systemu logistycznego dla
konkretnego hotelu wynikajà z prze-

Rys. 2. Kierunki oddzia∏ywania logistyki na
procesy przedsi´biorstwa z sektora turystyki.
èród∏o opracowanie w∏asne

ger Gruppe, to nale˝y zauwa˝yç, i˝ toczàce si´ procesy produkcyjne przebiegajà sprawnie i z efektami, jakie przedstawiono powy˝ej.
Wspólnà cz´Êç dla omawianych firm
w zakresie logistyki, jak i byç mo˝e dla
wi´kszej grupy spe∏niajàcych funkcje
zasadnicze i komplementarne w turystyce, stanowiç mo˝e wymiar logistyki
jaki przedstawia rys. 2.

Logistyczne
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