Hotel Lidia

Villa Hoff

Hotel Lublinianka

Hotel Senator

Hotel Warmiński

Hotel Rialto

Hotel Pietrak

Hotel Donimirski

Kreacja
Na ocenę kryterium składa się
m.in. ocena estetyki kreacji,
stopień odzwierciedlenia
charakteru i standardu hotelu,
jakość fotografii, intuicyjność
obsługi strony i struktura pasków
nawigacyjnych.

4.35
Strona bardzo intuicyjna w
obsłudze. Grafika na
przyzwoitym poziomie, dużo
fotografii odzwierciedlających
charakter i standard obiektu.

3.90
Strona prezentuje się
profesjonalnie, choć sprawia
wrażenie nadmiernie
zatłoczonej. Niestety nie oddaje
unikalnego położenia hotelu tuż
nad klifem w Trzęsaczu.

4.45
Najlepsza spośród badanych
stron pod względem estetyki
kreacji. Dobrej jakości zdjęcia
prawidłowo oddają charakter
obiektu. Dynamiczne animacje
dodają stronie polotu. Jedynie
intuicyjność obsługi powinna
zostać poprawiona.

3.60
Kreacja na przeciętnym
poziomie. Klasyczna kompozycja
nie nastręcza problemów w
obsłudze. Niestety gdyby nie 4
gwiazdki w logo, trudno by było
zgadnąć, co to za hotel.

2.95
Jak na kreację z 2004 roku to nie
jest źle. Ale strona zdecydowanie
wymaga odświeżenia. O niskiej
ocenie zadecydowała m.in.
przeciętna jakość grafiki, zdjęć
oraz problemy z nawigacją.
Strona, jako jedna z nielicznych,
zawiera atrakcyjne wizualnie
prezentacje panoramiczne pokoi
i innych wnętrz hotelu.

3.60
Standard kreacji nie
odzwierciedla unikalnego
charakteru tego 5 gwiazdkowego
hotelu. Kto nie zna marki Rialto,
ten raczej nie skusi się na pobyt
w tym hotelu po obejrzeniu
strony. Zdjęcia dobre, ale
stanowczo zbyt małe.

2.75
Design stron hoteli Pietrak jest
niskich lotów, przestarzały.
Można odnieść wrażenie, że jest
to strona taniego motelu a nie
hoteli 3 i 4 gwiazdkowych. Zdjęć
jest mało, brakuje nawet zdjęć
pokoi. Pomimo tego strona jest
bardzo intuicyjna i łatwo się z
niej korzysta.

Zawartość
To kryterium ocenia jakość opisu
i sposób prezentacji hotelu, jego
oferty noclegowej oraz oferty
uzupełniającej. Pod uwagę brane
są również opisy dojazdu,
okolicznych atrakcji, mapy,
zdjęcia, materiały video itp.

3.06
Dużym plusem jest dobry opis
pokoi i apartamentów,
odpowiednio ilustrowany
zdjęciami, oraz klarowny cennik.
Co ciekawe hotel ignoruje gości
zagranicznych nie oferując treści
w językach obcych.

3.68
Wyczerpujący i dobrze napisany
tekst, stąd wysokie noty –
czasem aż za długi jak na
współczesnego Internautę. Opis
pokoi jest natomiast zbyt
skromny. Na uwagę zasługuje
fakt umieszczenia pełnego
adresu i danych kontaktowych
na każdej stronie.

2.20
Skrótowe opisy oraz trudność w
czytaniu treści (biały tekst na tle
z fotografii, kłopoty z nawigacją)
oraz niedziałająca mapa
lokalizacji zadecydowały o niskiej
ocenie.

3.60
Na uwagę zasługuje dobre
ilustrowanie tekstu fotografiami.
Strona zawiera bardzo przydatne
informacje o atrakcjach w
okolicy. Mapa strony (schemat
struktury), umożliwia dotarcie do
każdej interesującej nas
informacji.

2.80
Mało intuicyjna nawigacja
utrudnia dostęp do ważnych
informacji zawartych na stronie.
Na uwagę zasługuje natomiast
ciekawie wykonana mapa
dojazdowa.

3.72
Dobry opis hotelu oraz jego
oferty przystaje do małego, lecz
wyjątkowego hotelu, gdzie
niemal każdy pokój ma swój
charakter. Jednak, klient hotelu
tego typu chciałby przeczytać
jeszcze więcej.

2.95
Na uwagę zasługuje dobry film
reklamowy. Szkoda, że forma
prezentacji filmu sprawia, że
tylko nieliczni klienci go zobaczą.

Marketing
Kluczowym elegantem branym
pod uwagę w tym kryterium jest
kompleksowość oraz sposób
ekspozycji oferty hotelowej oraz
oceniamy czy strona „przemawia
językiem korzyści” do
potencjalnego klienta. Ważnym
aspektem branym pod uwagę są
oferty specjalne lub sezonowe.
Sprawdzamy też, czy dział
marketingu hotelu ma wgląd w
statystyki odwiedzin strony by
podejmować reakcje
usprawniające marketing.

3.75
Na uwagę zasługują promocje i
oferty last minute eksponowane
za pomocą dużych i atrakcyjnych
banerów reklamowych. Oferta
hotelowa zaprezentowana jest
bardzo klarownie.

4.20
Sposób komunikacji korzyści,
kompleksowość oferty, oferty
specjalne i sezonowe – wszystko
bardzo profesjonalnie
przygotowane.

1.95
W ofertach specjalnych
promowanych w centralnym
miejscu na stronie, trudno
doszukać się czegoś
„specjalnego” – to po prostu
informacja o bezpłatnym
Internecie i usługach Spa. Strona
nie jest monitorowana przez
dział marketingu hotelu (co
zresztą nie jest w pełni możliwe
ze względu na bariery
technologiczne strony)

3.70
Lista gości, pełniąca rolę listy
referencyjnej stanowczo podnosi
wiarygodność obiektu.
Atrakcyjne oferty specjalne są
starannie przygotowane, choć
mogłyby być trochę lepiej
„opakowane”. Strona umożliwia
subskrypcję biuletynu oraz
wyrażanie opinii przez gości!

1.85
Hotel Warmiński ma wiele do
zaoferowania, ale strona
internetowa słabo to prezentuje.
Dostęp do ofert specjalnych jest
utrudniony, a forma ich
prezentacji chaotyczna.

1.75
Na uwagę zasługują
„Wyróżnienia i certyfikaty”
podnoszące zaufanie do
prezentowanej oferty. Strony nie
mają podpiętego systemu
analitycznego, więc dział
marketingu nie wie nic o ludziach
odwiedzających strony
www.pietrak.pl.

Zgodność ze standardami
internetowymi
Ocenie podlega zgodność m.in.
ze standardami W3C (XHTML,
CSS), sprawdzamy czy strona jest
dostępna dla wyszukiwarek i czy
działa na wszystkich popularnych
przeglądarkach oraz
urządzeniach mobilnych.

4.15
Strona wykonana poprawnie,
mała ilość błędów technicznych.

4.10
Strona wykonana poprawnie,
mała ilość błędów technicznych.

2.80
Duża ilość błędów technicznych,
jednak strona funkcjonuje
prawidłowo w większości
przeglądarek.

2.05
Bardzo duża ilość błędów
technicznych oraz problemy ze
standardami dostępności
informacji. Problemy wynikają z
przestarzałej architektury.

Pozycjonowanie
Ocena jest wypadkową wielu
czynników takich jak jakość
optymalizacji treści, stopień
penetracji strony przez roboty
wyszukiwarek, liczbę innych
stron polecających dany hotel
oraz szereg innych parametrów
SEO.

2.91
Strona zoptymalizowana. Dobrej
jakości treść oraz duża ilość
zaindeksowanych stron sprawia,
że strona nadaje się do
pozycjonowania. Jednak obecnie
zbyt mało innych stron w
Internecie promuje hotel Lidia
(zbyt mała liczba linków
wchodzących).

3.53
Dzięki dobrej zawartości
merytorycznej, która jest dobrze
zaindeksowana przez
wyszukiwarki hotel jest dobrze
widoczny w sieci (np. 5 miejsce
po frazie „hotel Spa”).
Co więcej, potencjał dalszego
pozycjonowania jest wysoki.

1.50
Strona funkcjonuje tylko i
wyłącznie w przeglądarkach z
wtyczką Flash. Ze względu na
swą architekturę nie spełnia
współczesnych standardów
sieciowych, nie może być
poprawnie zinterpretowana
przez wyszukiwarki typu Google
oraz nie działa na urządzeniach
mobilnych.
2.09
Ze względu na niezgodność ze
standardami sieciowymi
wyszukiwarki internetowe typu
Google nie mogą odczytać treści
strony, a przez to
pozycjonowanie nie może być
prawidłowo przeprowadzone.

2.80
Rialto słabo eksponuje korzyści
dla swoich klientów
(ekskluzywność,
nietuzinkowość).
Hotel ma swoją ofertę specjalną
dla zakochanych i nowożeńców,
ale… nie wiadomo za jaką cenę.
Na uwagę zasługuje fakt, że
firma ma specjalne stawki dla
współpracujących korporacji i
biur podróży. Dzięki systemowi
booking engine hotel może
zwiększać wartość rezerwacji
(Upselling) sprzedając
dodatkowo „szampana i
truskawki” albo „transfer z
lotniska”
2.00
Bardzo duża ilość błędów
technicznych oraz problemy ze
standardami dostępności
informacji. Strona nie działa na
urządzeniach mobilnych.
Problemy wynikają z
przestarzałej architektury.

1.95
Strona hoteli Donimirski zebrała
najniższe noty w kategorii
kreacja ze wszystkich badanych
stron. Design przypomina
Internet lat 90‐tych. W tym
przypadku jest największa
rozbieżność standardu obiektów
hotelowych z ich wizerunkiem w
sieci. Jedynym pozytywem są
bardzo dobre fotografie (choć już
ich ekspozycja jest bardzo słaba).
3.56
Bardzo dobra ekspozycja usług
dodatkowych hotelu takich jak
organizacja wesel, konferencji
czy przyjęć. Dobrze
zaprezentowane informacje dla
turystów. Ciekawie rozwiązana
prezentacja hoteli Donimirski za
pomocą Google Maps. Całość
zgrabnie zilustrowana
materiałem video.
3.55
W pierwszej chwili klienci
dowiadują się jedynie, że hotele
są w Krakowie. Jednak im dużej
surfujemy po stronie tym więcej
informacji o usługach i ofertach
specjalnych!

2.26
W chwili obecnej strona nie jest
zoptymalizowana ani
promowana. Niska jakość kodu
będzie utrudniać prawidłowe
indeksowanie strony przez
wyszukiwarki w przyszłości.

Rezerwacja
W tym kryterium ocenie podlega
zdolność strony do sprzedaży,
czyli przyjęcia rezerwacji.
Oceniamy systemy rezerwacji
on‐line (booking engine),
użyteczność formularzy
rezerwacyjnych, sprawdzamy czy
klient może łatwo skontaktować
się z recepcją (ekspozycja
numeru telefonu, adresu email)
oraz oceniamy bezpieczeństwo
przetwarzania danych.

2.85
Dzięki dobrej ekspozycji oferty
oraz skrojonym na miarę
formularzom rezerwacyjnym
strona może całkiem sprawnie
obsługiwać rezerwacje. Wartym
zaznaczenia jest fakt, że na
każdej podstronie najbardziej
widocznym elementem jest
„Rezerwacja On‐Line”.
Niestety na każdym kroku
niezbędna jest asysta personelu
hotelu Lidia, by manualnie
sprawdzać dostępność terminów
i pokoi.

2.95
Na pochwałę zasługuje dobrze
wyeksponowany numer
kontaktowy do recepcji, który
wręcz krzyczy „zadzwoń i
zarezerwuj”. Dodatkowo na
każdej stronie dostępny jest
panel szybkiej rezerwacji, który
prowadzi do formularza
rezerwacyjnego obsługiwanego
przez personel Villa Hoff.

2.05
Strona hotelu Lublinianka
otrzymała niskie noty przy
ocenie zdolności do rezerwacji
głównie za ryzyko, jakie niesie za
sobą próba rezerwacji noclegu.
Strona prosi o numer karty
kredytowej i przesyła ten numer
nieszyfrowanym połączeniem,
narażając klientów na znaczne
ryzyko!

3.88
Jako jedyny spośród
testowanych hoteli jest
pozycjonowany przez
specjalizowaną firmę. Treść
strony jest poprawnie
przygotowana. Potencjał
pozycjonerski strony byłby
jeszcze większy, gdyby strona
była również dostępna w
językach obcych. Hotel można
odnaleźć w sieci pod szeregiem
fraz typu „hotel spa nad
morzem”
2.55
Na uwagę zasługuje panel
rezerwacyjny dostępny na każdej
podstronie. Szkoda, że ten panel
prowadzi do zwykłego
formularza zapytań, a nie do
systemu rezerwacji on‐line
(booking engine), bo w tedy
zdolność strony do przyjęcia
rezerwacji byłaby jeszcze
większa.

Ocena końcowa

3.51

3.73

2.37

3.36

1.50
Niska jakość wykonania
technicznego. Duża ilość błędów
w kodzie oraz problemy ze
standardami dostępności
(nieprawidłowy sposób użycia
technologii Flash)

2.50
Strona nie spełnia współczesnych
standardów sieciowych, lecz
mimo to działa poprawnie z
większością przeglądarek oraz
wyszukiwarek.

2.18
Brak optymalizacji treści,
problemy z dostępnością
informacji oraz mała liczba
zaindeksowanych stron sprawia,
że potencjał pozycjonowania
hotelu w Internecie jest niski.

2.91
Strona nie jest zoptymalizowana
ani promowana. Jednak dzięki
dużej ilości zaindeksowanych
stron potencjał do pozyskiwania
klientów przez stronę jest duży.

3.58
Treść strony jest częściowo
zoptymalizowana. Wyszukiwarka
Google naliczyła ponad 1000
zaindeksowanych podstron.
Jednak archaizm technologiczny
oraz mała liczba linków
wchodzących powoduje, że
strona nie jest widoczna w sieci
w wystarczającym stopniu.

1.65
Jeśli odnajdziemy na stronie
formularz rezerwacji to mamy
możliwość wysłania zapytania
ofertowego. Jakość wykonania
strony sugeruje by zadać sobie
pytanie: czy jest sens czekać na
odpowiedź on‐line, czy lepiej
zadzwonić do recepcji…

4.25
Jako jedyny z testowanych hoteli
posiada bezpieczny i
profesjonalny system rezerwacji
booking engine umożliwiający
natychmiastowe sprawdzenie
dostępności oraz sprzedaż i
płatność on‐line. Dobrze
wyeksponowany przycisk
REZERWUJ wskazuje
jednoznacznie, jaka jest funkcja
strony hotelu Rialto – ta strona
ma sprzedawać usługi hotelu.
Oprócz Booking Engine na
stronie dodatkowo powinien
znaleźć się formularz kontaktowy
do zbierania nietypowych
zapytań, (np. zapytań o oferty
grupowe, zadawane również w
językach obcych)

2.05
Na stronie dostępny jest
formularz rezerwacyjny z
możliwością anulowania
rezerwacji. Bardzo pozytywny
jest fakt podpięcia formularza
pod główną nawigację strony,
przez co rezerwacja hotelu jest
bardzo intuicyjna. Niestety
formularz rezerwacyjny wg
zamierzenia projektanta strony
miał się otwierać w nowym
oknie, a ta technika nie jest
zalecana (otwarcie nowego
okienka przeglądarki może być
blokowane przez programy
antywirusowe).

2.05
Podobnie jak większość hoteli w
Polsce hotele należące do grupy
Donimirski można zarezerwować
(a właściwie zapytać o
dostępność) za pomocą
formularza rezerwacyjnego.
Hotele Donimirski wyróżniają się
na plus ekspozycją panelu
rezerwacyjnego z wyborem dat
przyjazdu i pokoju, jakim
jesteśmy zainteresowani – na
każdej podstronie hotelu.
Zagraniczni goście na pewno
oczekują w następnym kroku
opcji płatności on‐line, a nie
komunikacji z personelem
recepcji.
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