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� Kraj docelowy (24%) i towarzystwo (22%); 

� Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o miejscu podróży jest 
jego atrakcyjność turystyczna;

� Optymalny wyjazd trwa 5–8 dni; połączony ze zwiedzaniem miast 
i zabytków, z udziałem w imprezach sportowych, kulturalnych

� Klienci biur podróży to głównie osoby starsze, rodziny z dziećmi, osoby 
osiągające dochody średnie lub nieco powyżej średnich;

� Młodsi turyści z Rosji coraz rzadziej korzystają z usług biur podróży, 
częściej organizują wyjazdy samodzielnie, dokonując rezerwacji za 
pośrednictwem Internetu.

� Wybierają wyjazdy krótkie, do krajów leżących po sąsiedzku;

ARC Rynek i Opinie, Badania rynku rosyjskiego Raport z badania dla Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 25 sierpnia 2014 r.



Zróżnicowanie turystów wg cech demograficznych

� Wśród obywateli Federacji Rosyjskiej odwiedzających Polskę 
w celach turystycznych w ostatnich latach zdecydowanie dominują 
osoby w wieku 25–44 lata, (ok. 70% wszystkich turystów). 

� Niewielką grupę stanowią dzieci i młodzież do 24 lat 
(ok. 2%), ale także osoby w wieku powyżej 55 roku życia (2%). 

� Ponad 70% wizytujących ma średnie wykształcenie, systematycznie 
wzrasta też udział osób z wykształceniem wyższym.

Sprawozdanie POT http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/i/plany-i-sprawozdania (dostęp 02.05.2015 r.)



Długość pobytu turystów rosyjskich w Polsce

� Dominują pobyty krótkie, po 2004 roku blisko 90% pobytów to podróże 
1–3-dniowe. 

� Według komisji autokarowej RST (Российский Союз Туриндустрии) 
bardzo duża grupa turystów, szacowana na ok. 250 tysięcy, to turyści 
podróżujący autokarem, przejeżdżający przez Polskę tranzytem do krajów 
Europy Zachodniej i na południe, zatrzymujący się w Polsce na jedną noc. 

� Blisko 1/3 ogółu turystów z Rosji nocowała w hotelach, kolejne 20% to pobyty 
u znajomych, 10% zatrzymało się w kwaterach prywatnych.

http://www.rostourunion.ru/ (dostęp 03.05.2015 r.)







Mieszkańcy terenów przygranicznych najczęściej 

decydują się na krótkie pobyty weekendowe 

w krajach sąsiadujących i wtedy także najczęściej 

korzystają ze specjalnych ofert promocyjnych.

ARC Rynek i Opinie, Badania rynku rosyjskiego Raport z badania dla Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 25 sierpnia 2014 r.



Bardzo często wyjazdy kilkudniowe organizowane są w okresach świąt
państwowych i religijnych, które w Rosji przypadają kilkanaście razy w roku:

1–5 stycznia Nowy Rok

7 stycznia Boże Narodzenie (prawosławne)

23 lutego Dzień Obrońcy Ojczyzny

8 marca Dzień Kobiet

wiosna Wielkanoc (zgodnie z kalendarzem

prawosławnym)

1 i 2 maja Święto Wiosny i Pracy

9 maja Dzień Zwycięstwa

12 czerwca Dzień Rosji (Święto Niepodległości)

4 listopada Dzień Jedności Narodowej







�

� Ważne, że w podanym terminie w Hotelu odbywać się będą 
przygotowywane przez Hotel zajęcia
w ramach pakietu wakacyjnego. Dzięki temu mielibyśmy 
możliwość zaoferowania – bez konieczności wnoszenia 
dodatkowych opłat – dodatkowych, atrakcyjnych punktów 
programu, takich jak kolacja grillowa przy muzyce „Witamy 
Na Mazurach”, warsztaty kulinarne dla dorosłych i dla 
dzieci, wieczorne zabawy przy muzyce tanecznej (DJ), 
wycieczki z przewodnikiem do rezerwatu przyrodniczego.



Jak się przygotować na przyjęcie Gości z Rosji

Planując przygotowanie oferty dla Gości z Rosji powinno się wziąć pod uwagę
najczęściej zgłaszane przez turystów z Rosjan oczekiwania (za sprawozdaniem
ZOPOT w Moskwie) i postarać się je spełnić:

• „Gość z Rosji chce oglądać rosyjskojęzyczne kanały w TV”

• „Najczęściej mieszka w hotelu **** i *****”.

• „Młode i średnie pokolenie mówi po angielsku, ale preferowanym językiem jest 

rosyjski”.

• „Kuchnia – preferowana miejscowa”

• „Poszukują hoteli z bezpłatnym Wi-Fi”

• „Coraz częściej szukają pokoi dla niepalących”

• „Pożądana jest strona www. w j. rosyjskim”
• Sprawozdanie POT http://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/i/plany-i-sprawozdania (dostęp 02.05.2015 r.)









� Strategia marketingowa Hotelu przewiduje i bierze pod uwagę aktualne 
trendy i nowe technologie, wykorzystywane w branży. Wykorzystanie 
Internetu odgrywa tu kluczową rolę.

� Zauważono, że spada sprzedaż usług hotelarskich za pośrednictwem 
biur i agencji turystycznych, a wzrasta liczba rezerwacji dokonywanych 
bezpośrednio przez Gości przez własną stronę www czy portale 
rezerwacyjne.

� Powiększa się liczba osób podróżujących w interesach, którzy swoją 
podróż planują samodzielnie, osobiście rezerwując bilety lotnicze, 
samochody czy wreszcie usługi noclegowe właśnie przez Internet, musi 
zatem istnieć możliwość dokonania płatności online w możliwie 
nieskomplikowany sposób.

� Kolejna tendencja to coraz częstsze dokonywanie rezerwacji 
hotelowych za pomocą mobilnych urządzeń (smartfonów, laptopów 
czy tabletów) oraz coraz częstsze porównywanie ofert hoteli i opinii 
o nich przed dokonaniem decyzji zakupowej.



Internet w Rosji
W 2014 roku portal YANDEX.RU opublikował raport dotyczący liczby 
użytkowników Internetu w Rosji. 

� Liczba osób, korzystających z sieci codziennie stanowi ponad 80% wszystkich 
dorosłych użytkowników w Rosji. Oznacza to, że spośród ponad 66 milionów 
ludzi, aż 53 miliony codziennie wykorzystują sieć do wyszukiwania informacji, 
w tym także usług turystycznych 
i hotelarskich.

� Coraz większe znaczenie ma grupa osób, które korzystają z Internetu za 
pomocą urządzeń mobilnych. W 2013 roku aż o 8,7 miliona osób więcej 
korzystało ze smartfonów czy tabletów niż w roku 2012, co daje liczbę 25,5 
miliona użytkowników mobilnych na terenie Federacji Rosyjskiej. 

� Wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych wynosił nawet 64% 
(Moskwa), czy też 62% (Petersburg).

Źródło: Yandex Bloghttp://www.reklamawinternecie.pl/1734-liczba-uzytkownikow-rosyjskiego-internetu-w-rosji-wzrosla-
o-5.html (dostęp 15.01.2015)



Najpopularniejsze strony runnetu

Źródło: https://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2014-10-01/01(dostęp 15.01.2015 r.)



Strona www obiektu hotelarskiego
� Strona internetowa obiektu pozwala na szybkie przekazanie precyzyjnych, aktualnych informacji 

o ofercie Hotelu, może być elementem na podstawie, którego klient zdecyduje o wyborze tego właśnie 
obiektu. 

� Przejrzysta forma i profesjonalne opracowane treści podnoszą prestiż Hotelu, przez co staje się 
bardziej konkurencyjny i lepiej dostrzegalny na rynku.

� Posiadanie strony internetowej przynosi wiele korzyści (np. obniżenie wydatków 
na reklamę w innych mediach), rezerwacje mogą być dokonywane przez 24 godziny 
na dobę, ilość informacji, jakie mogą tam być zamieszczone, nie jest limitowana, może ułatwić 
komunikację z klientem (poprzez umieszczenie nieograniczonej liczby wersji językowych, przez 
e-mail, formularz kontaktowy). 

� Z punktu widzenia obiektu hotelowego najważniejszym atutem posiadania własnej strony jest 
możliwość zainstalowania systemu rezerwacyjnego (booking engine), za pomocą którego Goście 
mogą bezpośrednio o dowolnej porze dnia i nocy dokonać rezerwacji miejsc. 

� Drugim istotnym elementem jest posiadanie CRS, czyli systemu zarządzania treścią tak, aby 
w każdym momencie, bez konieczności kontaktu z administratorem, wprowadzić 
na stronie www dowolne zmiany i aktualizacje.

� Strona internetowa musi być wspierana aktywnymi działaniami, mającymi wpływ na jej oglądalność. 
Jedną z form takiej promocji jest jej pozycjonowanie. Dzięki temu potencjalni Goście szukający np. 
usługi noclegowej po wpisaniu frazy „nocleg w hotelu zabytkowym” na jednym z wysokich miejsc 
znajdą taki właśnie obiekt.





Portale rosyjskojęzyczne

Główne portale, na których Hotel może umieścić swoją ofertę, 

to m.in. :

� Booking.com (ponad 70% rezerwacji dokonywanych jest przez Rosjan 
za pośrednictwem tego portalu)

� hrs.com, expedia.com (to portale najczęściej odwiedzane także przez Gości 
z zagranicy, w tym z Rosji); 

� hotels.ru, hotele.pl, odkryjpolske.pl, staypoland.pl, hotelewpolsce.pl; 
hotelinfo24.pl; polishhotels.pl, 

� city-of-hotels.ru

� Poland.Travel/ru/

Bardzo istotnym i miarodajnym medium dla branży rosyjskiej jest portal 
ratanews.ru. Tu także udaje się umieścić artykuły o obiektach







Hotel  może zaoferować tour-
peratorom z Rosji  swoje usługi, 
wykorzystując bazę danych 
rosyjskich biur podróży, która 
jest aktualizowana 
i dostępna na stronie Polskiej 
Organizacji Turystycznej 
Poland.Travel/ru/, a także 
podczas  osobistych spotkań 
w trakcie workshopów, wizyt 
studyjnych oraz targów 
turystycznych.

Doświadczenie i wiedza 
pozyskana podczas osobistych 
spotkań z Rosjanami są  
bezcenne.







Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystyki (ZOPOT)
w Moskwie chętnie pomaga w nawiązaniu kontaktów z rosyjskimi tour-
operatorami z Kaliningradu (podstawowy kierunek), Moskwy, Sankt
Petersburga i innych miast także podczas targów turystycznych,
odbywających się w Moskwie.





Najbliższe XII Forum Polsko-Rosyjskie ETO POLSZA odbędzie się
w dniach 02-06.11.2015 r. na Warmii i Mazurach, a jego kulminacją będzie dzień
05 listopada i workshop z udziałem polskiej branży turystycznej (zgłoszenia
przyjmuje POT p. Katarzyna Piróg-Dacka katarzyna.pirog@pot.gov.pl)







Materiały drukowane

Hotel powinien przygotować komplet materiałów promocyjnych

w kilku językach, w tym w języku rosyjskim.

Ważnym elementem jest przygotowanie karty menu,

a także pozostałych druków hotelowych, w kilku wersjach

językowych, w tym w języku rosyjskim. Goście, odwiedzający Hotel

mają zatem możliwość swobodnego wyboru specjalności Szefa

Kuchni w swoim ojczystym języku.







Przykładem promocji docierającej bezpośredniodo rosyjskich turystów jest 
publikacja informacji o obiekcie w przewodniku turystycznym po Polsce. 

Przy udziale Polskiej Organizacji Turystycznej udało się zorganizować pobyt 
grupy dziennikarzy z Moskwy, którzy opracowali przewodnik turystyczny 
po Polsce pt. 12 незабываемых маршрутов по Польше. Zawiera on opis tras 
turystycznych, a przy okazji wspomina o hotelach, restauracjach i innych 
elementach infrastruktury turystycznej.







Wśród głównych czynników motywujących do dalszej promocji tego

obiektu na rynku rosyjskim należy wskazać w szczególności:

• zaoferowanie oferty odbiorcom głównie z klasy średniej, pokazując Polskę 

przyjazną Rosjanom; 

• zaoferowanie na rynku rosyjskim usługi profesjonalnej 

i kompleksowej organizacji imprez integracyjnych, motywacyjnych, 

a także pakietów pobytowych dla gości indywidualnych;



• konsekwentne budowanie oferty w języku rosyjskim;

• przygotowanie profesjonalnej, sprzyjającej turystyce biznesowej, oferty

w internecie;

• wykorzystanie potencjału obiektu – nowoczesnej infrastruktury

oraz profesjonalnej kadry;

• dalszy rozwój hotelu – poprzez podtrzymywanie i nawiązywanie współpracy

z zagranicznymi tour-operatorami, odbiorcami oferty wypoczynkowej i spa;

• elastyczność i szybkość reagowania na zmieniające się potrzeby rosyjskiego rynku

usług turystycznych;

• chęć przyczynienia się do promocji Polski i województwa warmińsko-

mazurskiego a co za tym idzie zwiększenie liczby turystycznych przyjazdów

do Polski;

• Dbanie o pozytywny wizerunek Hotelu, jako firmy aktywnej na rynku

zagranicznym.



Trzeba pamiętać o tym, że budowanie 

zaufania u kontrahentów z Rosji trwa, 

a cierpliwość i racjonalne decyzje 

podejmowane przez właścicieli hoteli 

przyniosą najlepsze efekty po 2–3 latach.













� USŁUGI GASTRONOMICZNE
� RESTAURACJA (obok recepcji)
� Dumą hotelu Masuria jest niepowtarzalna kuchnia łącząca w 

sobie zarówno elementy regionalne, jak
� i smaki całego świata. W naszej restauracji istnieje możliwość 

zamówienia dań a`la carte- menu skomponowane przez Szefa 
Kuchni, które zaspokoi gusta smakowe najbardziej 
wymagających Gości.

�

� Śniadania w formie bufetu serwowane są:
- śniadania (pn-pt)  07:00 - 10:30 

� - śniadania (sob-nd)  07:00 – 11.00

� KLUB NOCNY (BAR, MUZYKA)
21:00 - 02:00  - piątek - sobota (w pozostałe dni na zamówienie) 

� KARCZMA POD BRZOZAMI  (ogniska i kolacje w plenerze, przy 
muzyce)



SALE KONFERENCYJNE

Posiadamy cztery salami konferencyjnymi. 

Każdą z nich można zaaranżować zgodnie z 

życzeniem Klienta. 

� SALA ZŁOTA – największa sala o funkcji 

konferencyjno- bankietowej, ma 

powierzchnię 330 m2

z możliwością modułowego podziału na 3 

mniejsze. W ustawieniu teatralnym 

pomieści do 300 Gości, 

a w teatralnym przy stołach lub 

bankietowym 180. Sala Złota posiada 

możliwość wjazdu samochodu osobowego 

oraz busa. Wyposażenie: klimatyzacja, 

nagłośnienie, wi-fi, rzutnik, ekran, flipchart. 



POKOJE
Nasz hotel dysponuje 65 przestronnymi, komfortowo urządzonymi pokojami. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV SAT, telefon, WIFI oraz sejf.  
DOBA HOTELOWA: 16.00 -12.00





Barbara Pawliczuk

E-mail: barbara.pawliczuk@wp.pl


