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Jak zwiększyć przychody
w gastronomii?
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Środkowa Tajlandia. Miejscowość Khao Sok. Końcowy przystanek dalekobieżnego autobusu. Dalej już nie ma drogi,
tylko lasy namorzynowe. Dżungla nie do przebycia bez maczety i lokalnego przewodnika. Jedyne miejsce na świecie,
gdzie można spotkać największy kwiat na naszym globie: raflezję, o średnicy ponad 1 metra. Turystów jednak niewielu
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wykle przyjeżdżający do Tajlandii wolą szaleć na Phukecie, wyspie
Jamasa Bonda czy Phi Phi. Obcokrajowcówzazwyczaj pociągają słoneczne plaże, snorkling, czyli nurkowanie na powierzchni wody, masaże i
ping pong show.Kilkugodzinne, ciężkie wyprawy po lasach deszczowych, pełnych komarów i pijawek, nie są na topie
Koło przystanku autobusów dalekobieżnych kilka restauracji, hotelików i sklepów. Każdy przyjazd busa do Khao Sok to święto dla lokalnej turystyki. Wszyscy
wychodzą do przybyłych turystów i zachwalają swoją ofertę. Takich okazji jest tylko kilka w ciągu jednego dnia. Toczy się tu zażarta walka, bo każdy chce przekonać
potencjalnego gościa, że właśnie jego propozycja jest najbardziej interesująca.
Nasz lokal oddalony był od przystanku kilka minut spacerem. Mimo, że droga
niedługa, to marsz z plecakiem, w 40 proc. stopniowym upale nie był zbyt miłą
sprawą. Sprytny właściciel, wybranego przez nas hoteliku, podjechał pick up-em
i plecaki wrzucił na „pakę”. Rozmowa w szoferce została przez niego tak poprowadzona, aby oprócz zwykłych kurtuazyjnych zwrotów, typu: „Co słychać? Skąd jedziecie? Jak długo jesteście w Tajlandii?” i tym podobnych, dowiedzieć się o motywy naszego przyjazdu. Nastąpiły, więc takie pytania jak: Lubicie aktywnie spędzać
czas czy raczej szukacie spokoju i relaksu na wodzie? Jakie macie plany? Jak długo
tu zostaniecie? Ta, niby zwykła rozmowa w szoferce, została wykorzystana przez
niego na klasyczne sprawdzenie naszych potrzeb. W hotelu sam przedstawił swoją
ofertę z uwagą patrząc na nasze miny, gdy okazało się, że łazienki w bungalowach
nie mają sufitu.
Z przejęciem tłumaczył, dlaczego domki postawione są na palach i przestrzegał przed małpami, które w przypadku pozostawienia otwartych okien lub drzwi,
potrafią wejść do środka i zabrać wszystko, co wpadnie im w ręce. Posypały się
też propozycje wypraw w następnych dniach: przejażdżka na słoniach, jednorazowe tratwy bambusowe, park narodowy, nocne spacery po dżungli. Każda została

przedstawiona tak, jakby w niej wczoraj uczestniczył. Na kolacji sam podawał nam
do stołu i praktycznie wybrał nam menu (sprzedając te produkty, które on chciał
sprzedać). Jego obecność była jednak wywarzona i nie stawała się ciężarem.
Gdy czuł, iż powinien się oddalić i zostawić nas samych sobie, tak właśnie robił.
Czuliśmy, że interesuje się nami i jesteśmy kimś ważnym dla niego. Na koniec
uzgodniliśmy, na kolejny dzień, ponad 100 kilometrowy kurs na lotnisko. Nie muszę dodawać, kto był kierowcą pic up-a zamienionego na taksówkę…
Jeśli myślicie, że opisywana restauracja jest jakimś super lokalem, zlokalizowanym w pięciogwiazdkowym azjatyckim kurorcie, to się grubo mylicie. To był mały
lokalik z czterema bungalowami, których właściciel troszczył się osobiście o wynik sprzedaży. Sadzę, że (po znalezieniu grupy potencjalnych odbiorców usług)
najważniejszym warunkiem zaistnienia procesu sprzedaży jest trafne rozpoznanie
potrzeb kogoś, komu chcemy sprzedać naszą ofertę. Poznanie potrzeb odbiorcy
jest o wiele istotniejszym elementem od ceny, jakości towaru, czy renomy, jaką
cieszy się na rynku.
Po trafnym rozpoznaniu potrzeb gości należy sformułować ofertę, która będzie
idealną odpowiedzią na poznane oczekiwania. Tu warunkiem jest znajomość swojej oferty, jak własnej kieszeni. Jak tu rozmawiać o znajomości oferty, gdy w polskich restauracjach kelnerzy często nie jedli nawet jednego dania, które codziennie mają sprzedawać? Recepcjoniści, zachwalając śniadania hotelowe, nie znają
serwowanych tam produktów. Nie wspomnę o pracownikach działów marketingu i sprzedaży, którzy nie mają wiedzy o atrakcjach turystycznych miejscowości,
w której położony jest oferowany przez nich hotel, a to przecież podstawa jego
sprzedaży.
Jeśli kelner nie będzie posiadał wiedzy na temat win, to na pewno będzie
mu trudno zagadnąć gościa na ten temat. Jak ma polecić Châteauneuf du Pape,
Chianti czy Côtes du Rhône, jeśli będzie miał problemy z wymówieniem ich
nazw? Polscy konsumenci mają coraz większą świadomość enologiczną i nie
przyjmują od obsługi zdań typu: Czy mają państwo ochotę na szampana? Mamy
Dorato i Coвeтcкoe Игpиcтoe!” (oczywiście ciepłe i słodkie…). Nie przyjmą
też ze spokojem informacji, że dzisiejsze promocyjne czerwone wino jest zrobione z grona chardonnay.
W każdej firmie usługowej najważniejszym elementem oferty będzie: …
nie marka, cena, dostępność, serwis gwarancyjny, oferta usług, położenie, tylko czynnik ludzki. Zdecydowanie nie zgodzę się z sędziwym hotelarzem, panem
Conradem Hiltonem, który twierdził, iż sukces hotelu zależy po pierwsze od lokalizacji, po drugie od lokalizacji a po trzecie od lokalizacji. W globalnej internetowej
wiosce, w której teraz żyjemy, położenie przestało odgrywać tak kluczową rolę, jak
w czasach pana Hiltona. Znamy ostatnie polskie sukcesy obiektów wybudowanych
w szczerym polu, w górach i nad jeziorami, z dala od głównych szos. Ja wolę zdanie
Józefa Stalina mówiącego, że „pomyłki robią ludzie. Gdy chcemy pozbyć się pomyłek, to musimy pozbyć się ludzi”. To, przede wszystkim, ludzie tworzą obiekt
hotelarski. Nawet najlepsze wyposażenie hotelu nie zastąpi atmosfery, gościnności, profesjonalizmu, uśmiechu, zainteresowania i prezentacji oferty. Wszystkie te
elementy są „produkowane” przez nasz personel.
Co więc robić? Szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić. Szkolić, czyli tłumaczyć, iż
to goście płacą nam wszystkim w hotelu pensję. I to oni są najważniejszym celem
naszej pracy. Ich zadowolenie z pobytu w naszej restauracji i w naszym hotelu jest
warunkiem rozwoju. Na kryzys (i czas prosperity) powodzenie naszego lokalu będzie zależało od zatrudnionych przez nas ludzi. Jeśli będzie im się chciało z nim
walczyć, to mamy duże szanse, że wynik bitwy okaże się dla nas korzystny. n
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