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Zarzàdzanie zasobami hotelu w aspekcie logistyki (cz. 1)
Obecnie logistyka odgrywa coraz powa˝niejszà rol´ w zarzàdzaniu przedsi´biorstwami, dlatego roÊnie potrzeba
systemowego jej traktowania oraz
kszta∏towania funkcji i realizowanych
przez nià procesów. Dzia∏ania logistyczne (planowanie, sterowanie, organizowanie i kontrola), jako zwarty system, wp∏ywajà w zdecydowany sposób
na rozwój przedsi´biorstwa, w tym
przypadku hotelu.1
Odpowiednio dobrana lokalizacja
obiektów pobytowych wp∏ywa na trendy rozwojowe hotelarstwa oraz przesàdza o u˝ytecznoÊci us∏ug. Hotele zlokalizowane w rejonach b´dàcych celem
podró˝y, mogà zaspokoiç wi´cej potrzeb klientów oraz majà wi´ksze szanse na wzrost popytu.
Podejmowanie decyzji w sprawie wyposa˝enia hotelu wp∏ywa na odczucia
klienta przebywajàcego w hotelu, a zatem na jakoÊç us∏ugi. Umeblowanie
i wyposa˝enie w urzàdzenia oraz wyposa˝enie dodatkowe zale˝à od kategorii hoteli i norm ustalonych wed∏ug
dokumentacji technicznej i u˝ytkowej.
Sprawne funkcjonowanie hoteli zale˝y od systemu zarzàdzania, który jest
ustanowiony przez kierownictwo hoteli, co wià˝e si´ ze strukturà rzeczowà,
funkcjonalnà i efektywnoÊcià.
W ostatnich czasach decydenci coraz
bardziej uÊwiadamiali sobie, jak wa˝na
jest obs∏uga klientów oraz jej znaczàcy
udzia∏ w utrzymaniu i zwi´kszeniu rentownoÊci, a tak˝e utrzymaniu rynku
w silnie konkurencyjnym i wymagajàcym Êrodowisku. Jednak˝e wiele przedsi´biorstw mia∏o trudnoÊci z interpretacjà stwierdzenia, ˝e „klient ma zawsze
racj´” na j´zyk praktyki.
Us∏ugi zak∏adu hotelarskiego sà nastawione na zaspokojenie potrzeb podró˝nych. W tej sytuacji warto si´ zastanowiç nad przyczynami, które sprawiajà, ˝e cz∏owiek staje si´ podró˝nym. W przypadku pewnych celów podró˝y mo˝liwe jest podj´cie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do stworzenia warunków czyniàcych hotel celem podró˝y
czy mo˝e raczej – do zaspokojenia

przez hotel wszelkich potrzeb wià˝à- • indywidualni goÊcie przybywajàcy
cych si´ z pewnymi celami podró˝y.20
na wypoczynek
• indywidualni goÊcie podró˝ujàcy
Przypadki te nie zmieniajà faktu, ˝e
s∏u˝bowo
goÊcie nie majà na celu odwiedzenia • grupy turystyczne
samego hotelu, tylko przybywajà do • klienci konferencji pobytowych
niego na kongres, wczasy czy festiwal. • klienci konferencji miejscowych
Rozwiàzania tego rodzaju mogà jednak • klienci zak∏adów gastronomicznych
sprawiç, ˝e hotel, tworzàc przyczyny • klienci bankietów i innych imprez
przyjazdu, uniezale˝ni si´ w pewnym
gastronomicznych.
zakresie od czynników zewn´trznych.
SezonowoÊç dla przedsi´biorstw obNie oznacza to, ˝e, np. ju˝ samo wypo- s∏ugujàcych turystyczny rynek stwarza
sa˝enie hotelu w urzàdzenia rekreacyj- powa˝ne trudnoÊci. W okresach szczyne i sportowe czy mo˝liwoÊç organizo- tów hotele, restauracje i inne obiekty sà
wania kongresów przyczynià si´ do za- przepe∏nione, natomiast w okresach
pewnienia du˝ej frekwencji. Zale˝y to „martwych” urzàdzenia turystyczne sà
bowiem od innych czynników, np. niewykorzystywane lub wykorzystywane
trudno liczyç na organizacj´ mi´dzyna- cz´Êciowo. Poniewa˝ baz´ materialnà
rodowych kongresów w hotelach usy- trzeba utrzymywaç i zabezpieczaç przez
tuowanych stosunkowo daleko od mi´- ca∏y rok, podwy˝sza to poziom kosztów
dzynarodowych lotnisk czy dworców i obni˝a zyskownoÊç przedsi´biorstw.
morskich.
Zaspokojenie popytu wià˝e si´
Zak∏ad hotelarski zazwyczaj stawia z przep∏ywem materia∏ów w systemie
do dyspozycji klienta zestaw ró˝nego zasilania us∏ug.
rodzaju us∏ug, a ró˝norodnoÊç tych
Zarzàdzanie zasobami, zapewniajàc
Êwiadczeƒ, ich standard i jakoÊç zale˝à sterowanie przep∏ywem dóbr i mateod jego kategorii. Korzystajàc z posia- ria∏ów, okreÊla g∏ówne cele logistyki,
danych zasobów, klient spodziewa si´ która w hotelarstwie i gastronomii
pe∏nego zakresu us∏ug, a niekiedy je- coraz cz´Êciej zajmuje si´: zarzàdzadynie ich cz´Êci, odpowiednio do swo- niem zapasami, transportem i magaich zró˝nicowanych potrzeb.
zynami oraz administrowaniem i zaIstotny wp∏yw na dostosowanie rzàdzaniem, utrzymaniem nieruchous∏ugi hotelarskiej do potrzeb klienta moÊci, oraz konserwacjà i utrzyma– goÊcia hotelowego ma budynek ho- niem urzàdzeƒ.
telu, a zw∏aszcza jego rozwiàzania
Potrzeba posiadania zapasów wynitechniczne.
ka z tego, ˝e nie ma mo˝liwoÊci zaspoJak wynika z badaƒ rynkowych, nie kojenia potrzeb klientów obiektów homo˝na zbudowaç hotelu zaspokajajàce- telowo–gastronomicznych bez zgrogo potrzeby wszystkich klientów, a po- madzenia odpowiednich dóbr matedejmowane próby sprowadzajà si´ jak rialnych we w∏aÊciwym czasie, miejdotàd do podzia∏u klientów przybywajà- scu, iloÊci, jakoÊci i przy mo˝liwie najcych do jednego budynku. Klientów na- ni˝szym – co oznacza najcz´Êciej, akle˝y dzieliç na zbiory o wzgl´dnie jedno- ceptowalnym koszcie.
rodnych preferencjach, potrzebach i reakcjach na dzia∏ania rynkowe. Zbiory te
nazywamy segmentami rynku.2
W aktualnych warunkach mo˝na wyLiteratura
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segmentów produkty:
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