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poÊród wielu b∏´dów, mo˝na przeholowaç w grze
„overbookingu”. W trakcie
wspó∏pracy z biurami podró˝y, gdy rezerwacje
przyjmuje si´ na kilka miesi´cy
do przodu (z klauzulà w umowie mówiàcà, i˝ biuro mo˝e na miesiàc
przed terminem przyjazdu bezkosztowo anulowaç ca∏à grup´), overbooking to jedno z zabezpieczeƒ przyzwoitego ob∏o˝enia obiektu noclegowego. Hotel potwierdza wi´cej pokoi
ni˝ posiada w swojej ofercie. Gdy grupy rezygnujà, odpisuje si´ pokoje, których faktycznie nie ma. Rodzi to jednak czasami problem „przerostu”
liczby goÊci, których trzeba po∏o˝yç.
Jak wi´c najmniej bezurazowo przenieÊç ich do innego obiektu? Recepty
na to nie zna nikt.
Jak uniknàç prostych b∏´dów w codziennej pracy? Na przyk∏ad, gdy
po prostu kelnerka wyleje kieliszek
wina na sukienk´ eleganckiej damy.
Gdy pokojowa zostawi w hotelowej ∏azience detergent albo nie wymieni
r´czników podczas sprzàtania dziennego. Albo gdy recepcja nie obudzi
na czas goÊcia. Albo gdy goÊcie weselni za g∏oÊno oblewajà Êlub swojego
kolegi. Albo gdy zawiedzie system klimatyzacyjny w hotelu. I tak dalej.
I tak dalej. Ka˝dy z nas znalaz∏ si´
w opisanej lub podobnej sytuacji.

S

Hotel ma honor
Zak∏adajàc, ˝e w ogóle chcemy naprawiç b∏àd, jakie Êrodki nale˝a∏oby
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Jak naprawiç b∏àd pope∏niony przez hotel?
Zawiniony lub nie.
W naszym zawodzie zdarzajà si´ przecie˝
ró˝ne sytuacje

dowolenie goÊcia choç troch´ zmniejszyç? W ksià˝ce Ludwika Jerzego
Kerna „Ferdynand Wspania∏y” czytamy: „Widzi pan panie Ferdynandzie –
zaczà∏ uroczyÊcie dyrektor – kierownictwo hotelu „Pod Weso∏ym Smokiem” postanowi∏o naprawiç swój
b∏àd..”, a gdy Ferdynand zaczà∏ zdecydowanie odmawiaç przyj´cia jakiejkolwiek rekompensaty, dyrektor hotelu, Aleksy Dewon nalega∏: „A jednak
naszym obowiàzkiem jest naprawiç
b∏àd. Czy ma pan jakieÊ ˝yczenie?”.

Zadowolony goÊç rzadko
daje nam
wiedz´ o obiekcie,
zaÊ ten, który
sk∏ada reklamacj´,
wskazuje
z dok∏adnoÊcià
chirurga miejsca
wymagajàce naszej
interwencji
I dalej: „Mo˝e ma pan ochot´ na czekoladki? A mo˝e zawo∏aç panu fryzjera? Zamówimy panu na dziÊ wieczór
bilet do opery”. I wreszcie na koniec:
„Musimy si´ panu zrewan˝owaç. Tego wymaga nasz hotelarski honor”.
Abstrahujàc od faktu, ˝e niektórzy albo nie majà honoru, albo po prostu
nie sà hotelarzami z powo∏ania, i zupe∏nie nie przejmujà si´ przepraszaniem goÊci, nawet gdy ewidentnie za-

winià, to profesjonalny hotelarz goÊcia zawsze przeprosi. Powtórz´: zawsze przeprosi. A wi´c równie˝ w sytuacjach, gdy goÊç nie ma zupe∏nie
racji. Nie op∏aca si´ udowadniaç goÊciom, ˝e si´ mylili. Nawet gdy nam si´
uda przekonaç goÊcia, ˝e nie ma racji
(ale jest to bardzo trudne do osiàgni´cia), to obra˝ony i oÊmieszony nie
wróci do hotelu ju˝ nigdy. A my chcemy jednoczesnego rozwiàzania problemu i (a raczej, przede wszystkim)
powrotu goÊcia do hotelu. Ten cel powinien przyÊwiecaç nam na ka˝dym
kroku pracy, a szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

Overbooking ma cen´
Ksià˝kowy dyrektor Dewon przeprasza∏ Ferdynanda za obudzenie w Êrodku nocy. I s∏usznie. Za wszelkà cen´
chcia∏ daç dodatkowà us∏ug´ swojemu
goÊciowi. To jest przewa˝nie taƒsze
ni˝ natychmiastowe „przechodzenie”
do rabatowania. Obni˝yç cen´ pokoju
zawsze zdà˝ymy. Popróbujmy z kawà
w lobby barze albo z butelkà wina zaniesionà do pokoju. Czasami nawet
zaproszenie goÊcia na kolacj´, b´dzie
milej przyj´te (i taƒsze) ni˝ nawet wysokie zmniejszenie ceny pokoju. JeÊli
ju˝ mamy goÊcia nastawionego
na osiàgni´cie wymiernych finansowo
przeprosin, to wr´czmy mu voucher
na kolejny pobyt, zamiast od razu
wpisywaç cen´ zerowà. Pokój „complimentary” na kolejny pobyt b´dzie zawsze taƒszy dla hotelu ni˝ strata ca∏ej
kwoty za obecnie zajmowany przez
goÊcia pokój.
www.e-hotelarz.pl
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o przeprosinach
Wracajàc do grup turystycznych,
których nie mo˝emy pomieÊciç w hotelu, to powinniÊmy byç przygotowani
na konsekwencje podejmowanego
przez nas ryzyka. Musimy pami´taç,
˝e mo˝emy straciç zaufanie i renom´
ju˝ po jednym b∏´dzie. Przyda∏aby si´
dobra wspó∏praca z innymi hotelami
w mieÊcie. Trzeba te˝ znaç charakterystyk´ rynku lokalnego i kraju, z którego sp∏yn´∏y rezerwacje. Dla przyk∏adu zbyt ryzykowna by∏aby odwa˝na polityka overbookingu hotelu po∏o˝onego nad morzem podczas weekendu majowego. JeÊli ju˝ b´dziemy jednak zmuszeni do przeniesienia naszych goÊci, to trzeba jak najszybciej

ich o tym poinformowaç. Dobrze by∏oby zawiadomiç telefonicznie pilota, aby
autokar pojecha∏ bezpoÊrednio do zast´pczego obiektu. Obiekt zast´pczy
powinien serwowaç us∏ugi na podobnym lub wy˝szym poziomie. Nie mo˝na
przecie˝ z hotelu czterogwiazdkowego
przewieêç goÊci do obiektu z dwoma
gwiazdkami. JeÊli po∏o˝ymy goÊci
w hotelu o wy˝szej kategorii, to ró˝nic´
w cenie musimy pokryç. Dobrze by∏oby
dodaç coÊ od siebie. Wino do kolacji, lokalny smako∏yk w pokoju czy us∏uga
baga˝owa mog∏aby os∏odziç goÊciom
gorycz zmiany planów.

Ps.
Co ma wspólnego Ela Olszewska, która zosta∏a uhonorowana ostatnio w Toruniu tytu∏em
„Kobieta z Pasjà – 2008”, z hotelarstwem? To samo, co ksià˝ka pt. „Ferdynand Wspania∏y”.
Moja kole˝anka Ela ma du˝y wk∏ad w rozwój polskiego hotelarstwa.
Zaliczajàc ksià˝k´ Ludwika Jerzego Kerna do listy pozycji wydanych
w ramach cyklu „Ca∏a Polska czyta dzieciom” przez fundacj´ o tej samej nazwie, da∏a dobrà lekcj´ przysz∏ym i obecnym hotelarzom.

www.e-hotelarz.pl

Reklamacj´ mamy przyjàç
W ró˝nych sytuacjach mo˝emy zastosowaç ró˝ne formy przeprosin. Powinny one byç adekwatne do pope∏nionego
przewinienia. Trzymanie si´ sztywnych standardów mo˝e spowodowaç
zaistnienie Êmiesznych sytuacji. Znam
przypadek, gdy na reklamacj´ goÊcia
w hotelowej dyskotece, zwiàzanà z niskà jakoÊcià owoców, mened˝er zaproponowa∏ doniesienie kosza owoców
do pokoju. Innym razem kierownik recepcji, na niezadowolenie matki (zwiàzane z niewystarczajàcà, wed∏ug niej
informacjà o liÊcie programów dla doros∏ych), której ma∏a córka w∏àczy∏a
pay tv z „mocnymi” programami, zaproponowa∏ zmian´ pokoju na apartament, w którym wszystkie programy
by∏y dost´pne bez dop∏at. Nie tylko
kosz owoców, zmiana pokoju na lepszy,
rabat cenowy, bilet do teatru, wino podane do pokoju czy
voucher rozwià˝à problem lub zmniejszà
niezadowolenie goÊcia. Mo˝na stosowaç inne nietypowe
formy przeprosin.
Czasami wystarczy
tylko rozmowa mened˝era ze zdenerwowanym goÊciem.
Nie wszyscy ˝àdajà od razu rekompensaty. Okazane
zainteresowanie
zaistnia∏ym problemem przez dyrektora hotelu podczas bezpoÊredniej
rozmowy z goÊciem
mo˝e natychmiast
przynieÊç oczekiwany efekt. Najwa˝niejszà sprawà jest docenienie informacji, jakie
przekazuje nam goÊç
sk∏adajàcy
reklamacj´.
Ukazuje on nam obszary naszego hotelu, którym powinniÊmy si´ szybko i wnikliwie przyjrzeç.
Zadowolony goÊç rzadko daje nam
wiedz´ o obiekcie, zaÊ ten, który sk∏ada reklamacj´, wskazuje z dok∏adnoÊcià chirurga miejsca wymagajàce naszej interwencji. •
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