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1. Bevezetés 
 

„Nem a legerősebb faj lesz a túlélő, nem is a legintelligensebb, hanem az, amelyik a 
leggyorsabban képes változni” Charles Darwin 

A fenti idézet úgy vélem, az általam választott szakdolgozati témához közel áll. 
Különösen az idegenforgalom területén fontos, hogy a változó fogyasztói igényeket 
minél gyorsabban felismerjük és igazodjunk azokhoz. Legyen szó akár egy utazási 
irodáról, szállodáról vagy bármely idegenforgalmi szolgáltatásnyújtással foglalkozó 
vállalkozásról, ahhoz, hogy piacképes maradhasson az újonnan megjelenő 
fogyasztói trendeket figyelemmel kell kísérnie és azokat be kell építenie üzleti 
stratégiájába. A legerősebb „faj” valóban az lesz, amely a leggyorsabban képes 
változni. 

A turizmus a világ egyik leggyorsabban fejlődő ágazata, a gazdaságra gyakorolt 
hatása kiemelkedő jelentőségű napjainkban. Az idegenforgalom gazdasági 
növekedésének egyik alapvető motorja az információtechnológia szerepének gyors 
ütemű fejlődése. Az internet ma már az egyik legszélesebb körben használt 
tömegkommunikációs eszköz. Megjelenésével és széles körben való elterjedésével 
számos új lehetőség tárul fel mind a hétköznapi emberek, mind a vállalatok 
számára. Napjainkban az üzleti életben szinte nincs olyan terület, ahol az internet ne 
lenne jelen. A gazdasági életen belül az online információszolgáltatás a legnagyobb 
változásokat az idegenforgalom, a turizmus területén okozta.  

Éppen ezért választottam szakdolgozatom témájának az e-turizmust. Úgy vélem 
rendkívül érdekes terület, mivel az internetnek köszönhetően számtalan új 
irányvonal jelent meg az idegenforgalom, ezen belül pedig az értékesítés területén. 

A dolgozatomban arra törekszem, hogy reális képet adjak napjainkat meghatározó 
trend irányzatokról a turizmus, ezen belül pedig a szállásfoglalás területén. 
Bemutatok minden fontos innovatív irányvonalat, melynek véleményem szerint 
releváns szerepe van a szálláshely foglalás esetében. Úgy vélem, hogy egy szálloda 
akkor tud versenyképes maradni, ha az általam ismertetett eszközök közül minél 
többet alkalmaz. Feltevéseimet statisztikai adatokkal kívánom alátámasztani, 
továbbá kérdőív segítségével kívánom feltérképezni, hogy az általam 
megkérdezettek hogyan viszonyulnak a jelenlegi trendekhez. Valóban használják-e 
a felsorolt szálláshely foglalási oldalakat, megnézik-e a választott szálláshely profil 
adatait a Facebook oldalakon és az okos telefont ténylegesen előnyben részesítik-e 
szálláshely keresés, foglalás esetében. 

A felkutatott irányvonalakat egy általam választott szálloda, a Zara Boutique Hotel 
konkrét példáján keresztül kívánom bemutatni. Megvizsgálom, hogy egy piacképes 
szálloda a gyakorlatban használja-e a felsorolt online marketing eszközöket. Miután 
felmértem, hogy a szálloda milyen mértékig követi napjaink fontosabb tendenciáit a 
szakirodalmi részben bemutatott fejezetek alapján kiértékelem azt.  
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Végül dolgozatom utolsó fejezetében a kérdőívem eredményei, hipotéziseim 
tükrében, továbbá a statisztikai adatok viszonylatában további javaslatokat kívánok 
tenni a szállodának ahhoz, hogy online marketing tevékenységét tovább 
fejleszthesse.  

Ahhoz, hogy szakdolgozatom elkészülhessen, köszönettel tartozok mindazoknak, 
akik kérdőívemet kitöltötték, így hozzásegítettek az eredményes munkám 
elkészítéséhez. Továbbá szeretnék köszönetet mondani kedves szeretteimnek, 
családtagjaimnak, hogy türelemmel álltak mellettem a szakdolgozatom megírásának 
ideje alatt.   

Külön szeretném kiemelni nővérem készséges segítségét és támogatását, valamint 
megköszönni szüleimnek azt, hogy lehetővé tették számomra, hogy felsőoktatásban 
részesülhettem és eljuthattam a szakdolgozatom megírásáig. 
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Szakirodalmi kutatásom két nagy egységre osztható. Dolgozatom első felében a 
turizmussal kapcsolatos alapvető és általános fogalmi meghatározásokat vázolok 
fel. Ebben a részben ismertetem a turizmus gazdasági jelentőségét, valamint egy 
újonnan megjelenő irányról, az e-turizmusról, fogalmi meghatározásáról teszek 
említést. Szakdolgozatom második nagyobb egységében az online marketing 
témakörével foglalkozom. Ezen egységen belül térek ki az idegenforgalom online 
vetületére, ismertetem, hogy mely online megjelenési lehetőségei vannak egy 
szállodának. Ezen lehetőségeket részletesebben is taglalom. Mindezek ismertetése 
után a választott hotelem ezen értékesítési felületét vizsgálom meg.  

2. Vizsgálat elméleti háttere 
 

A turizmus egy igen komplex, sok szereplős rendszer, melynek sok tényezője van.  
Fontosnak tartom, hogy néhány alapvető fogalmi meghatározást tisztázzak a 
szakdolgozatom elején. 

2.1.  A turizmus szerepe 
 

A turizmus struktúrája hosszú fejlődési folyamat eredményeként jött létre. Az 
Idegenforgalmi Világszervezet 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata a 
turizmusról a következő definíciót fogadta el:  

„A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden 
szabad helyváltoztatását, valamint az ezekből eredő szükségletek kielégítésére 
létrehozott szolgáltatásokat”1 

A fent említett fogalom meghatározás azonban nem elég teljes körű, így szükség 
van egy, a gyakorlatban is hasznosíthatóbb definiálásra, amely számszerűsíthető 
adatokkal is alátámasztja a definíciót.  Mely a következő: 

„Turizmusnak tekintendő minden olyan tevékenység, amelyet személyek állandó 
lakhelyükön kívül végeznek pihenés, üzlet vagy egyéb célokból, feltéve, ha a 
tartózkodás nem haladja meg a 12 hónapot” 2 

A turizmussal kapcsolatban számos meghatározással találkozhatunk, a közös 
azonban az összes megjelent értelmezésben, hogy turizmus alatt minden esetben a 
helyváltoztatást, a megszokott és állandó környezetből való kiszakadást értelmezik. 

Az idegenforgalom több területen is jelentőséggel bír. Többek közt meghatározó 
hatással bír a: gazdasági, társadalmi-kulturális, környezeti, technológiai 
szektorokban. A következőkben a gazdasági jelentőségére szeretném felhívni a 
figyelmet. 

 

                                                           
1Dr Guth L, 2010, 5.p. 
2Hollow J, 2002, 3.p. 
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A turizmus gazdasági jelentősége 

Az idegenforgalom statisztikai adatainak mérése csak a 20. században kezdődött 
meg. Az akkoriban mért adatok azonban nem voltak széles körűek, csupán a 
nemzetközi utazásra vonatkoztak és céljuk az utazási forgalom számbavétele volt. A 
turizmus fejlődésével, gazdasági szerepének erősödésével felismerték a fontosságát 
annak, hogy az adatokat statisztikailag fontos mérni. A megmért információk 
ismeretében determinálhatóak a következőben felsorolt tényezők. Így határozható 
meg a turizmus patronálása a gazdasághoz, nemzetközi turizmus esetében pedig az 
adott ország fizetési mérlegéhez. A turistaforgalmi adatok tükrében szabható meg az 
is, hogy az adott desztinációnak mely területein kell fejlesztéseket végrehajtani, 
legyen szó az úthálózatról, szállodáról vagy bármely kapcsolódó szolgáltatóról. A 
hatékony marketing stratégia kidolgozásához is szükség van a potenciális 
célcsoportok ismeretére, igényeik felmérésére. Mindezek összessége csakis ismert 
és rendszeresen mért, frissített statisztikai adatok tükrében határozhatók meg. 
(Mundruczó – Graham, 1996) 

A társadalmi- gazdasági fejlődés során megfigyelhető a gazdasági szektorok 
szerepének változása. Napjainkban három szektorról beszélhetünk. Primer 
(mezőgazdaság), secunder (ipar), tercier (szolgáltatás). A turizmus a harmadik 
szektor része.  

Az idegenforgalom jelentőségét különböző szempontok szerint lehet vizsgálni. Ezek 
a következők: társadalmi-kulturális, környezeti, technológiai, gazdasági.  

A következőkben a gazdasági jelentőségére szeretném felhívni a figyelmet. 
Gazdasági hatásait többféle szempontrendszer szerint lehet analizálni. 
Csoportosíthatjuk mikro-makro szinten, kategorizálhatjuk a fogadó és küldő hely 
szempontja szerint,  valamint a gazdaságra gyakorolt pozitív és negatív hatásai 
alapján is. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb megemlítenünk az idegenforgalom 
multiplikátor szerepét. A multiplikátor szó jelentése megsokszorozó hatás. Ez azt 
jelenti, hogy a turizmus egyszerre több gazdasági ágazatra is hatással van. „ A 
kereslet továbbgyűrűzését teszi lehetővé a közlekedésben, a szállodaiparban és 
a vendéglátóiparban. Gyorsítja az egyes államok gazdasági növekedését, növeli az 
állami bevételeket és hat a tőkebefektetésekre is. Emellett fontos munkahelyteremtő 
ágazat. Javítja az egyes államok fizetési mérlegét. Növekedése állandó, mindig 
emelkedő tendenciát mutat. ”3 

Turizmus előnyei:  

Ösztönzi a beruházásokat, vállalkozásokat 
Multiplikátor jelleg: területfejlesztés 
Munkahelyteremtő hatás 
Jövedelemtermelő hatású 

 

                                                           
3 http://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus#A_turizmus_hat.C3.A1sa, letöltve: 2012.09.04. 
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Turizmus hátrányai: 

Erős szezonalitás jellemzi 
Károsító hatású a természetre 

A következőben a turizmus egy újabb kérdéskörével –az e-turizmussal- szeretném 
megismertetni az olvasót. Dolgozatom lényegében a turizmus ezen új vetületén 
alapszik. Kutatásom célja: milyen innovatív lehetőségek nyíltak meg a 
szálláshelyek értékesítésének piacán. Ezen új módszereket a dolgozatom későbbi 
fejezetében részletesebben is ki kívánom fejteni. 

2.1.1. A turizmus új iránya: e-turizmus 
 

Az információs technológia fejlődésének eredményeként, mint minden gazdasági 
szektor, a turizmus is nagymértékben átrendeződött. Egyes megítélések szerint az 
online információszolgáltatás a legnagyobb változásokat az idegenforgalom 
területén okozta. A vélemények eltérnek.  Szakmai berkekben két féle 
szemléletmód figyelhető meg. Egyes álláspont szerint az információs technológia 
gyors ütemű fejlődése és elterjedése eredményeképp az utazási szektor alapjaiban 
fog megváltozni. A szakmai csoport másik oldala úgy vélekedik, hogy a humán 
kapcsolatokra mindig is nagy szükség lesz, számítógéppel nem helyettesíthető az 
emberi kontaktus.  

Az ma már nem vitatható, hogy a gyors ütemű fejlődésnek köszönhetően a turizmus 
szektora átalakult. „Új trendek, új szokások, új, tájékozottabb vevők jelentek meg; s 
éppen ennek köszönhetően alakult ki az igény a teljes körű tájékoztatás, a könnyen 
elérhető és megbízható információk iránt. Az új technológiák közül az internet 
terjedt el a legszélesebb körben.”4 

Egy utazás megszervezése komplex feladat. Az internet nagy segítséget nyújt 
abban, hogy ezt a tevékenységet minél rövidebb idő alatt, és minél 
költséghatékonyabban hajthassuk végre. Az internet rengeteg előnyt nyújt a 
szállásadóknak is. Segítségével könnyen bemutathatják szálláshelyeiket, 
attrakciókat sorolhatnak fel, így vonzva rengeteg potenciális érdeklődőt. 

Az internet megjelenésével, valamint az életritmus átalakulásával megváltoztak 
utazási szokásaink. „ A turisztikai marketing eszköztárában feltűnik a 
”személytelen” értékesítés, az on-line vásárlás. Az idegenforgalom ”szótárában” 
pedig egy új fogalom: az on-line utazási iroda. ” 

A kérdés már csak az, hogy hogyan lehet pontosan definiálni az e-turizmus 
fogalmát. Mivel egy új irányvonalról van szó, pontos, szakirodalmi definíciót nem 
sikerült találnom.   

A következő meghatározás véleményem szerint jól összegzi, hogy mit is takar 
valójában ez a fogalom.  „ Az e turizmus információs és kommunikációs 
                                                           
4 Káposzta J, 2011, 11-12. p.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A1llodaipar&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9gl%C3%A1t%C3%B3ipar
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
http://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus#A_turizmus_hat.C3.A1sa
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technológiák összességét foglalja magában, melyek együttműködési lehetőségeket 
biztosítanak az utazás megszervezése során mind a szolgáltatóknak, mind pedig a 
fogyasztóknak. ” 5 

(Forrás:http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_01/SZ16.HTM: 
letöltve: 2012. 09. 10.) 

A következő fejezetben ismertetem a turizmusmarketing definícióját, fontosságát, 
valamint azt, hogy mennyiben specifikusabb terület ez, mint a hagyományos 
marketing. 

2.1.2. A turizmusmarketing szerepe 
 

A marketing kifejezés az angol market szóból származik, melynek jelentése piacra 
vinni. „A marketing a vállalati tevékenységek összehangolt rendszere, amely 
magába foglalja a piaccal kapcsolatos teendők tervezésének és végrehajtásának 
összességét.” 6 A vevők igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, 
meghatározza az eladni kívánt termékeket, szolgáltatásokat, kialakítja az árakat, 
megszervezi az értékesítést. (Donka – Sztrunga,2008)  

Az idegenforgalom esetében a marketingnek kiemelkedően fontos szerepe van, 
mivel a turizmus esetében különböző szolgáltatásokból tevődik össze a termék. A 
fogyasztó az indulástól egészen az utazás végéig szolgáltatások halmazát vásárolja 
meg. Ezek a javak számára előre nem láthatóak, így a cél az, hogy elnyerjük a 
vásárlók bizalmát és ennek kulcsfontosságú eleme a marketing. A 
turizmusmarketing rendkívül nehéz tudományterület, mivel úgynevezett sztenderd 
kínálati csomagokat kell értékesítenünk a turisták számára, mindezt úgy, hogy az 
elvárások rendkívül különbözőek.  

A turizmusmarketing nem egy önálló tudományág. A turizmus a szolgáltató 
szektorba tartozik, ennek megfelelően az erre a szektorra jellemző tulajdonságok, 
marketing eszközök vonatkoznak rá. 

A turizmus azonban néhány sajátossággal rendelkezik, melyek a következőek: 

• A keresletet erős szezonalitás jellemzi, nehezen számítható ki az ingadozása 
• A helyettesítő termékek, minden szabadidős szolgáltatás folyamatos 

fenyegetést jelent 
• A turista minden esetben maga állítja össze az igénybe kívánt venni 

szolgáltatás csomagjait, így minden egyes szolgáltatás megvásárlásával 
lemond a többi szolgáltatástermékről 

• A turizmusmarketingre a kettősség jellemző, hiszen egyszerre mikor és 
makro szintű feladatokat is ellát 

• A szolgáltatást igénybe vevő választásának magas a szabadságfoka 

(Veres, 2009) 
                                                           
5 Török, 2002 
6Donka – Sztrunga,2008, 83.p. 
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Az idegenforgalom gyors fejlődése eredményeként a felmerülő igények, szokások 
jelentős mértékben differenciálódnak. Napjainkban az, hogy ki hol szeretné eltölteni 
szabadságát, melyek a szükségletei, nem csupán a jövedelemtől, hanem többek közt 
a társadalmi helyzettől és a kortól is függ.  Ma már számos egyéb külső befolyásoló 
tényezővel is találkozhatunk. Dolgozatom későbbi részében erre is ki kívánok térni.  
Célom az, hogy bemutassam melyek napjaink meghatározó trendjei az utazás 
tekintetében. Ezen irányvonalak kialakulása az internet elterjedésének 
köszönhetőek. A következőkben az internetről, valamint magyarországi 
elterjedéséről ejtek néhány szót, továbbá arról, hogy a termékek hogyan 
csoportosíthatóak ezen a felületen. 

 

Az internet 

Az internet, mint ahogy a neve is mutatja egy nemzetközi világi hálózat, amely az 
országon belüli, illetve a nemzetközi számítógépek közötti kapcsolatokból épül fel. 
Története az 1960-as évekig nyúlik vissza. Eredetileg katonai célokra készült, a 
későbbiekben viszont tudományos célokra is felhasználták. Eleinte csupán kisebb 
nagyobb belső hálózatokat kötöttek rá, mint például egyetemeket, iskolákat. Először 
Amerikában, később Európában is elterjedt a használata. Kezdetben tudományos 
körben használták, napjainkban azonban nélkülözhetetlenné vált a közéletben 
történő alkalmazása is. Célja, hogy az emberek közötti hatékony kapcsolattartást 
fenntartsa, továbbá alkalmas információk tárolására, cseréjére. 

(Forrás: http://www.gtbbp.hu/~szabol/tetelek/programming/C/internet.htmlletöltve: 
2012. 09. 13.) 

Az interneten szinte minden értékesíthető. A megadott termékeket három 
kategóriába soroljuk. 

Kemény termék 
Puha termék 
Szolgáltatások 
 
Kemény termék 

Ebbe a csoportba tartoznak a különböző fogyasztási cikkek, beruházási eszközök, 
melyek kézzel foghatóak. Ilyen például: a ruhanemű, elektronikai cikkek, 
kozmetikai cikkek. Az adott árucikk promóciója, eladása, beszerzése az interneten 
keresztül megy végbe. 

Puha termék 

Ide sorolhatók az információk (kutatási eredmények, adatbázis), számítógépes 
programok értékesítése. Ezen ,,termékek,, eladásakor az internet értékesítési 
csatornaként van jelen. A világhálón keresztül történik a megrendelés, fizetés és 
maga az árucikk szállítása is a számítógépes rendszeren keresztül megy végbe. 

 

http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_01/SZ16.HTM
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Szolgáltatás 

Ez a kategória az, amely számunkra a legérdekesebb. Hiszen például a szállodai 
szobák értékesítése is a szolgáltató szektorba tartozik. Úgy vélem lehetetlen 
felsorolni az összes létező online szolgáltatást. Csupán néhány példát említenék: 
repülőjegy foglalás, banki ügyek intézése, gépkocsi bérlés.(Eszes – Bányai, 2002) 

Összefoglalva mindhárom kategóriára a következő ismérveket lehet megállapítani. 
Az ügyfél részvétele, a termék specifikálásában elengedhetetlen ahhoz, hogy 
szükségleteit maximálisan kielégítsük. Az összes információt online is elérhetővé 
kell tenni. 

Turizmus és internet 

Az internet robbanásszerű fejlődése eredményeként, minden iparágban, szolgáltató 
szektorban nagymértékű változás következett be. Az idegenforgalom, a szolgáltató 
szektor részét képezi. Az internet megjelenése erre a területre is nagy hatást 
gyakorolt, egyes felvetések szerint forradalmasította ezt a szektort. Az internetnek 
köszönhetően bármely információ könnyen elérhető, legyen szó: szállodai szoba 
foglalásáról, repülőjegyről vagy bármely más kapcsolódó szolgáltatásról. A 
turisztikai piac átrendeződött, az egyéni utazók száma növekedett. A közvetítői 
szerep nagymértékben visszaesett, hiszen ma már magunk is meg tudjuk szervezni 
utunkat. Ennek az átrendeződésnek a nyertesei a fogyasztók, hiszen a kialakult piaci 
helyzetnek köszönthetően az árak egyre kedvezőbbé váltak.  

(Forrás: http://tmsz.eu/newsite/wp-content/uploads/2011/06/hotelonline.pdf, 
letöltve: 2012.09.11.) 

Hazánk esetében több internetes fejlődési szakaszt különböztethetünk meg. Az első 
korszak az 1990-1995 közötti. Ebben az időszakban az internet használata még 
szubkultúrának számított. Ennek oka az, hogy ebben a korszakban a kihívást maga a 
működtetés jelentette. Az első hivatalosan megjelent online ingyenes szolgáltatás 
nyújtó oldal a Sztaki angol-magyar, magyar- angol hivatalos oldal volt. 

A második korszak az 1995-2000 közötti.  Ez az időszak a lassú elterjedés 
periódusa. Ebben a ciklusban kezd kitörni a szubkultúra jellegéből, igaz egyre 
népszerűbb, de egyenlőre drága. A felhasználói csoportot az egyetemi fiatalság 
egyre jobban bővíti. Az információ keresése mellett előtérbe kerül a chat és a 
szórakoztató oldalak látogatása. 1997-ben kezdi meg működését a freemail.hu első 
ingyenes publikus levelező szolgáltatás. 1999-ben létrejön a stratlap.hu gyűjtőoldal. 

A harmadik fázis a 2000-2004 közötti.  Az internet költségei csökkenek, ezzel 
fordítottan arányosan a széles sáv száma nő. Ekkoriban kezdi meg virágzását a 
digikultúra. Tömegessé válik a kamerák, mobiltelefonok, nyomtatók, szkennerek 
használata. 

A negyedik korszak 2004-től napjainkig tart. A szélessávú felhasználók száma 
dinamikusan növekszik, a növekedés üteme pedig egyre nagyobb mértéket ölt, amit 
az 1. számú ábra is szemléltet. A mobil, vezeték nélküli technológiák fejlődése 

http://www.gtbbp.hu/~szabol/tetelek/programming/C/internet.html
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hatalmas innováción megy keresztül. A sávszélességnek,a le és feltöltési 
sebességnek rendkívül gyors a fejlődése.  A korszak jellemzői a közösségi oldalak 
elterjedése. Mint például: iwiw, facebook, twitter, youtube, wikipédia. Az internet 
elérése a mobil-technológiának köszönhetően korlátlanná válik. 

(Forrás:http://www.mstnet.hu/cikkek/_doku/MST_BGF_120326_Gyorfi.pdf, 
letöltve: 2012. 09. 15) 

 

1. ábra  Az internet előfizetések számának alakulása 

Forrás: 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=6KSH, letöltve: 2012.09.04. 

A következő bekezdésben olyan definíciók meghatározásával foglalkozok, melyek a 
szakdolgozati témámhoz közel állnak. Dolgozatom ezen fejezetében az online 
marketing témakörét ölelem fel. Felvázolom a jelenlegi online marketing 
eszközöket, ismertetem az ármarketing fogalom körét és bemutatom az e-árazás 
előnyét.

 

2.2.  Az Online marketing 
 

Az internet elterjedésének köszönhetően a marketing tudományágban nagy mértékű  
változás következett be. Átalakultak az eddig alkalmazott stratégiák, újabbak 
kerültek előtérbe. Dolgozatom nagy része az online marketingre épül, e szakterület 
meghatározó szerepére. Szükséges néhány alapvető fogalmat definiálni, hiszen 
ennek a tudományágnak az elméleti részére épülnek a gyakorlatban alkalmazott 
módszerek. 

„Az internet, online marketing nem más, mint a termékeink illetve szolgáltatásaink 
eladása az interneten keresztül. Más néven web marketing.”7 

                                                           
7  http://internetesmarketing.hu/2009/11/25/internet-marketing-fogalma/, letöltve: 2012.09.07. 

http://tmsz.eu/newsite/wp-content/uploads/2011/06/hotelonline.pdf
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Az online marketinggel kapcsolatban a leggyakrabban elhangzó tulajdonságok a 
következők: mérhetőség és célozhatóság. Az internetes hirdetések esetében ma már 
mindenről pontos adatot lehet szerezni. Felmérhető, hogy mennyire volt sikeres a 
hirdetésünk. A következőkben felsorolt mérőszámok segíthetik eredményesebb 
munkánkat. 

§ Oldalmegjelenítés: információt nyújt arról, hogy a webhely lapjait hány 
alkalommal töltötték le. 

§ Látogatás: megmutatja, hogy az adott webhelyet hány alkalommal 
látogatták meg. 

§ Új látogatók: megtudhatjuk azon látogatók számát, akik először járnak a 
webhelyen. 

§ Visszatérő látogatók: azon vendégek száma, akik már legalább egyszer 
jártak a honlapon. 

§ Látogatás mélysége és ideje: információt szolgáltat arról, hogy a látogatók 
átlagosan hány weboldalt néztek meg, az idő pedig a webhelyen eltöltött 
átlagos időt mutatja. 

§ Látogatás forrása: azt mutatja meg, hogy a vendégek honnan érkeztek a 
weboldalra. 

A célozhatóság abban segít, hogy a számunkra potenciális vevőkört megtaláljuk és 
hirdetésekkel bombázzuk. A célozhatóság pontosabb ismertetéséről, újabb 
irányzatairól dolgozatom későbbi fejezetében részletesebben is beszámolok. 
(Bányai - Novák, 2011) 

Az interneten való reklámozás eredményeként változások figyelhetők meg az árak 
alakulása tekintetében is. Az új értékesítési csatornának köszönhetően a költségek 
csökkennek.  Ennek okai a következők: Ahhoz, hogy egy piacképes online 
vállalatot működtessünk, elegendő csupán egy számítógép és egy internet kapcsolat. 
Így kihagyjuk a közvetítő kereskedőt. „Puha” termékek értékesítése esetében pedig 
további költségcsökkentéseket érhetünk el. A költségek csökkenésével egyenesen 
arányosan az árak is csökkennek. Létrejön az úgynevezett speciális árképzés, 
melynek lényege, hogy csakis a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásért kell fizetni.  

Az árpolitikában két elvet lehet érvényesíteni: 

A vevők osztályozása ár szerint. Ebben az esetben az eladónak fel kell mérnie, hogy 
számára mekkora potenciális értéke van a vásárlónak. Így ki tud alakítani egy 
úgynevezett dinamikus árlistát, amelyben a vevő igényei szerint alakíthatja az 
árakat. Erre legjobb példa a törzsvásárló.   

Stratégia az árszegmensnek megfelelően. Egyes esetekben az ár a döntő tényező. 
Erre példa a szállás-, ill. repülőjegy foglalás is. Ebben az esetben arra kell törekedni, 
hogy a lehető legalacsonyabb árra irányuljon a választott üzleti stratégia. (Eszes – 
Bányai,2002) 

Az internetnek köszönhetően könnyen, gyorsan lehetőség van az ár 
összehasonlításra. Ezt a lehetőséget nem csak a vevők használják ki, hanem a 
vállalkozás is felmérheti a piaci konkurencia árait. Az internet segítségével könnyen 

http://www.mstnet.hu/cikkek/_doku/MST_BGF_120326_Gyorfi.pdf
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?page=6KSH
http://internetesmarketing.hu/2009/11/25/internet-marketing-fogalma/
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megállapítható az árelaszticitás, felmérhető, hogy mi a legfelső korlát az árak 
tekintetében, amit a vásárlók hajlandóak megfizetni.  Könnyen felmérhetőek a 
változó piaci igények és lehetőség van a dinamikus árképzésre. Rugalmasan 
alakíthatóak az árak a kereslet - kínálat igényeinek megfelelően, így nagyobb 
profithoz juthat az adott vállalat. További lehetőség az árak differenciálása a 
vásárlási előzmények felmérése. (Eszes - Bányai, 2002) 

 

Keresőmarketing 

Az online marketing egyik fontos pillérét a keresőmarketing adja. Egyre több utazni 
vágy ezen oldalak segítségével keres szállást. A megfelelő stratégia alkalmazásával 
növelhetjük a kereső programokból érkező vendégek számát. Ennek egyik feltétele, 
hogy a kereső oldalakon elsők közt jelenjen meg hirdetésünk. A legismertebb 
internetes keresőoldal napjainkban a Google, amely a legnagyobb forgalmat 
hozhatja egy adott cégnek, vállalatnak. A szakvélemények szerint olyannyira 
fontos, hogy nem árt, ha egy vállalat Google stratégiával rendelkezik. Ezt a trendet 
nevezi a szakirodalom guglizációnak. 

A keresőmarketing két fő területre bontható. Az egyik a keresőoptimalizálás a 
másik pedig a keresőhirdetések. A következőkben szeretném részletesebben 
bemutatni a két fogalmat, kiemelni fontosságukat. 

Keresőoptimalizálás: A lényege ennek a stratégiának, hogy a kereső oldalakra beírt 
kulcsszavak esetében a saját honlapunk az elsők közt jelenjen meg, megelőzve a 
konkurens cég weblapjait. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az online 
szálláshelyfoglalók az első oldal első hat helyét nézik meg elsősorban, arra 
kattintanak először. A további oldalakat sok felhasználó meg sem nézi.  

Az első oldalra kerülés feltételeit bizonyos irányelvek megadásával segítik elő a 
kereső oldalak szerkesztői, de pontos információt nem adnak arról, hogy mi alapján 
állítják fel a listára kerülési rangsorokat. A szakirodalom a következőkben felsorolt 
három fő szempont alapján határozza meg a rangsort: 

• Weboldalra mutató hivatkozások helye, tartalma, száma 
• Weboldalról kifelé mutató hivatkozások száma 
• A weboldal tartalma 

(Bányai-Novák, 2011) 

A gyakorlatban a következő feltételek teljesítése estén válhat a honlapunk 
keresőbaráttá: 

• fontos a megfelelő kulcsszavak kiválasztása, amelyeket a célcsoporthoz 
célszerű igazítani, esetünkben pl.: boutique hotel, konferencia 

• jól felépített link szisztéma, rendszer 
• célok meghatározása 
• versenytársak felmérése a piacon 
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• folyamatos optimalizálás, eredmények figyelése, mivel a keresők 
rendszeresen átalakítják a sorba rendezési stratégiájukat 

(Forrás: http://www.bdonline.hu/keresooptimalizalas, letöltve: 2012.09.18.) 

Keresőhirdetések avagy PPC (kattintás alapú hirdetések): A célzott hirdetéseket fedi 
le, amelyek kereső oldalakon jelennek meg. Ezek lehetnek képi, szöveges 
hirdetések is.  Melyek az előnyei ennek a hirdetésnek? 

•  nem szezonális időszakban a megrendelések növelhetőek 
• szálláshely foglalási honlapokon kedvezményes hirdetések 

Keresőhirdetéseket a következőkben felsorolt weblapon van lehetőségünk 
alkalmazni Google AdWordson,  Facebookon. 

Google AdWords hirdetés előnyei: 

• a célozhatóság tartózkodási hely, érdeklődési kör és nyelv szerint 
• csak a látogató után kell fizetni 
• magas megtérülési arány 

Facebook hirdetés előnyei: 

• könnyen szűkíthetjük a célcsoportot: nem, kor, lakhely, érdeklődési kör 
alapján, valamint elérhetünk külföldi érdeklődőket is 

• könnyen és bármikor változtathatjuk a kampányunkat 
• gyors információt kaphatunk arról, hogy hány felhasználót értünk el 

 

A Facebook alkalmazás részletes bemutatására a későbbiekben térek ki, a 2.4.2. 
fejezetben. 

(Forrás: http://www.bdonline.hu/ppc-kampanyok, letöltve:2012.09.18.) 

 

2.3. Online értékesítési formák 
 

Napjainkban az internet használata elengedhetetlen egy működő, versenyképes 
vállalat üzemeltetéséhez. Az internet nyújtotta lehetőségeknek csupán a fantáziánk 
szab határt. A következő fejezet szakdolgozatom szempontjából kiemelkedő 
fontosságú. Ebben a bekezdésben ismertetem az online szállásfoglalás előnyeit a 
vásárló szemszögéből, továbbá azon irányvonalakat, melyek az internet 
elterjedésének köszönhetően változást eredményeztek a turizmus marketing, azon 
belül pedig a szálláshely értékesítés eseteiben. Ismertetem az olvasóval, hogy 
milyen új online megjelenési lehetőségek állnak rendelkezésre napjainkban. A 
felsorolt lehetőségeket kategorizálom, majd minél részletesebben definiálom.  
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Az online szállásfoglalás előnyei 

A vásárló szempontjából számtalan előnyt kell megemlíteni az online 
szállásfoglalással kapcsolatban. A következőkben néhány szempontot ismertetek.  

§ Gazdaságosság 

Szállásfoglalás esetén az interneten megadott ár a legkedvezőbb. Ezt maga a 
szálloda kalkulálja ki megrendelőinek. Az interneten megszabott árkategóriánál más 
értékesítési csatornán  nem szerepelhet kedvezőbb díjszabás. Ha felmerül ilyen eset, 
azt az adott rendszer üzemeltetői szankcionálják. 

§ Rugalmasság 

Ha úgy alakul, hogy az előre lefoglalt szállásunkat mégsem szeretnénk igénybe 
venni, lehetőségünk van akár az utolsó percben lemondani. Fordított eset is 
előfordulhat, amikor is úgy döntünk, hogy mégis maradunk a választott 
desztinációban lehetőségünk van az interneten keresztül a pénztárcánknak 
megfelelő szálláshelyet keresni és foglalni. 

§ Last minute foglalás 

Minden szállodai szolgáltatást nyújtó szervezet elmondhatja, hogy számukra a 
legdrágább a nem értékesített szoba. Ennek köszönhetően előfordul, hogy a 
szállásadók szobáikat az adott szezon végén ár alatt értékesítik. Ez számunkra igen 
kedvező, hiszen így olcsóbban juthatunk szálláshoz. Így növelve diszkrecionális 
jövedelmünket, melyet az idegenforgalom egyéb területén költhetünk el. 

§ Több figyelem  

Az online vendégek elégedettségére az átlagosnál nagyobb figyelmet szentel a 
szállásadó. Ennek az oka, hogy akik online foglalnak szállást, feltehetően a 
világhálón is értékelni fogják az adott szervezet munkáját, hozzáállását. A mai 
digitalizált világban pedig pontosan tudjuk, hogy a rossz hírek rendkívül gyorsan 
terjednek, így eleshet a szállásadó a további potenciális vendégkörétől. Ebből 
következik a következő szempont is. 

§ Bankkártyás fizetés 

Minden szállásadó 100%-ig felelős azért, hogy kiadott adatainkat kellő 
elővigyázatossággal kezelje, hiszen a felelősség őt terheli az esetleges visszaélések 
miatt. 

(Forrás: http://www.katkafodor.hu/online-szallasfoglalas/, letöltve: 2012.09.27.) 

 

 

http://www.bdonline.hu/keresooptimalizalas
http://www.bdonline.hu/ppc-kampanyok
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Az internetnek köszönhetően átalakult a hagyományos értékesítési csatorna 
rendszere. Alapvetően két online értékesítési formát különböztethetünk meg: 
közvetlen és közvetett. Dolgozatom további részeiben ezzel a két csoportosítási 
fogalomkörrel foglalkozom. 

(Forrás: 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC
QQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceI
D%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&us
g=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
, letöltve: 2012.08.31.) 

Közvetlen értékesítés: A szálláshely szolgáltató közvetlenül a vendégnek értékesíti 
szolgáltatásait. Az étékesítést ez esetben a szálloda értékesítési osztálya vagy 
valamelyik munkatársa végzi, aki közvetlen kapcsolatban áll a potenciális 
vendéggel. Azon megjelenési oldalakat soroltam ezen kategóriába, melyek 
karbantartásáért, aktualizálásáért a szálloda maga felel. Ebbe a csoportba tartozik a 
hotel saját weboldala, facebook profilja, mobil weboldala. 

Közvetett értékesítés: Az értékesítés ezen esetében a szálláshely szolgáltató 
valamely közvetítő segítségével értékesíti szolgáltatásait a vendégek felé. Ebbe a 
csoportba a szálláshely összehasonlító oldalakat, foglalási rendszereket 
kategorizálom.  

Kutatásom egyik alap pillérét az alkotja, hogy megvizsgálom, kiértékelem az 
általam vizsgált korosztályok válaszait az alapján, hogy mely mértékben ismerik, 
illetve használják a következőkben felsorolt oldalakat. 

(Forrás: 
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC
QQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceI
D%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&us
g=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
, letöltve: 2012.08.31.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katkafodor.hu/online-szallasfoglalas/
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2.4.  Közvetlen online értékesítési formák 
 

2.4.1. Saját honlap 
 

Ez az értékesítési felület a szálloda saját, személyre szabott honlapját foglalja 
magába. Ennek az oldalnak elsődleges célja, hogy általános képet adjon az 
érdeklődő számára a szálláshelyről, képviselje azt a vendégek irányába. Itt 
szerepelnek a fontosabb információk, mint például a pontos cím, elérhetőség, a 
szoba, a szálláshely leírása, annak kategóriája. Ennek az oldalnak nincsenek 
kötelező elemei, de fontos hangsúlyozni, hogy elsősorban információt kell 
szolgáltatnia. Egy jó honlapnak az ismertetője, hogy használható és jól 
felhasználható felülettel rendelkezik.  Szintén fontos, hogy információt kapjunk 
arról, ki az üzemeltetője az adott szálláshelynek. Szállodák esetében meghatározó a 
megfelelő keresőprogram, ami gyors, egyszerű és átlátható. 

Egy szálloda saját honlapja számos előnyt nyújthat: 

Ezen az értékesítési felületen részletes információkat közölhetünk szállodánk 
szolgáltatásiról, továbbá olyan információkat is feltüntethetünk, melyeket a 
potenciális vendég talán nem keres, viszont felkelthetjük az érdeklődését. Ezt a 
felületet gyorsan frissíthetjük, így igazodhatunk a változó fogyasztói igényekhez. 
Az oldal a nap bármely szakaszában elérhető, mindemellett értékesítési felületként 
is funkcionál. Ráadásul alacsony felépítési és fenntartási költséggel üzemeltethető. 
(Bánya - Novák, 2011) 

Ahhoz, hogy egy vállalat továbbra is megtartsa ügyfeleit, illetve újakat szerezzen, 
egyre több csatornán keresztül kell hozzájuk elérni. Fontos, hogy felmérjük és 
megértsük a fogyasztók igényeit, szükségleteit és igazodjunk hozzájuk. A 
következőkben továbbra is a közvetlen értékesítési kategórián belül folytatom 
dolgozatom felépítését. Olyan oldalakat kívánok felsorolni, melyek az újonnan 
megjelenő csatornákon való értékesítést mutatják be, melyekhez a szállodáknak 
igazodniuk kell, ha nem akarnak potenciális vendégkört veszíteni.  

Egy szálloda hivatalos honlapja erős értékesítési felület. Minden esetben arra kell 
törekedni, hogy növeljük az ezen az oldalon történő foglalások számát. A 
következőkben felsorolom ezen értékesítési felülettel szemben támasztott 
elvárásokat.  

Elsődleges cél, hogy a látogatókat minél nagyobb számban vendégekké 
konvertáljuk.   

Ennek első feltétele, hogy az oldal gyors legyen, hiszen ha lassan tölt be, rögtön 
vendéget veszíthetünk. A látogatóbarát navigáció szintén alapvető feltételként van 
jelen. Arra kell törekedni, hogy a látogató minél rövidebb idő, néhány kattintás után 
rátaláljon a számára fontos információkra.  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apk.org.hu%2Fresource.aspx%3FResourceID%3Dapb_doku_turizmus_internet_100204&ei=SwZrULu3EIjxsgae7YGoDA&usg=AFQjCNEwIinluhxruXubWQz2zWuyJG_1ag&sig2=QT1Iomia1Y8LJLefg08_cg
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Az oldalunkon használjunk hasznos kiegészítőket, mint például: videókat, 
fényképeket, vendégkönyveket. Ezek mind bizalomkeltő jelentéstartalommal 
szolgálnak a látogatóknak. 

Ösztönözni kell vendégeinket, hogy távozás után remélt elégedettségüket fejezzék 
ki ezen fórumokon.  

A hírlevél rendszer szintén elősegíti a vendégforgalom növekedését, használatával 
növelhető a foglalási arány. A feliratkozott vendégekkel akár kapcsolat is 
kiépíthető. 

Flash honlap a szállodák esetében szintén alapvető elvárásként van jelen. Mozgó 
képek, animált honlap, ezt foglalja magába ez a technológia. Egy szálloda esetében 
fontos, hogy panorámaképeket, videókat is meg tudjunk jeleníteni a potenciális 
vendégünk számára. Rendkívül nagy foglalásösztönző hatása van. Gondoljunk bele, 
hogy mennyivel profibbnak érezzük azt az oldalt, ahol nem csupán néhány 
fényképet láthatunk a szállodáról, hanem szinte egy vizuális sétát tehetünk a 
szobákban. 

Egy animáció még igényesebb, ha a képi hatás mellé még hang is társul. Így még 
vonzóbb a szálláshely. 

Arra is figyelni kell a szálláshely szolgáltatónak, hogy a bemutatkozás hiteles 
legyen.  

Szintén fontos, hogy az animációk ne gátolják az érdeklődőt célja elérésében, hiszen 
a túl sok animáció, villogás egy idő után fárasztó lehet a nézelődő számára, és 
elhagyja a weboldalt. 

(Forrás: http://szallasmarketing.hu/index.php/szolgaltatas/online-marketing/Online-
marketing.html, letöltve: 2012.09.22.) 

 

2.4.2. A legmeghatározóbb közösségi háló:  A Facebook 
 

Az eddig alkalmazott klasszikus marketing stratégiák mára már kevésnek 
bizonyulnak. Minden évtizedben megjelenik egy újabb technológia, amely 
alapjaiban változtatja meg az üzleti életet. Kialakult az új közösségi hálózatokra 
épülő marketing irányvonal, mely képes kiaknázni a közösségi háló egyedülálló 
szolgáltatásait, előnyeit és adottságait. Vitathatatlan, hogy azon vállalatok képesek 
továbbra is nyertesen működni, melyek az elsők közt képesek beépíteni az új 
technológiát működésükbe. 1990-es években ezt a forradalmi újítást maga az 
internet jelentette, napjainkban pedig a közösségi háló az, amely innovációnak 
számít. Miben rejlik az ereje ennek a marketing stratégiának? Napjainkban a 
potenciális fogyasztók rendkívüli kétséggel fogadják az üzleti élet ajánlatait, az 
emberek bizalmatlanná váltak. A közösségi Hálón belül azonban a baráti körben 
vagyunk és minden személyre szabottan látható. Mindenki bizalmasabb a baráti 
ajánlásokkal, élményekkel kapcsolatban.  
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A közösségi hálók közül a Facebook az, melyet napjainkban a legtöbben látogatják. 
(Clara, 2011) 

Idevágónak tartok egy idézetet, mely jól szemlélteti, a Facebook oldal fontosságát 
napjainkban. 

,,Az emberek ma már nem azért látogatnak az internetre, hogy ,,szörföljenek egyet”, 
hanem azért hogy ,,facebookoljanak,,.”8 

A Magyar Turizmus Zrt. :Az aktuális online turisztikai trendek kiadványa szerint a 
felhasználók közel 50% nyilatkozta azt, hogy utazási döntését befolyásolta, hogy 
megnézhette barátai ismerősei nyaralási képeit. A Facebook jelentősége tehát az 
idegenforgalom területén is megkérdőjelezhetetlen. 

A következőkben részletesen kívánom bemutatni, melyek az előnyei a közösségi 
hálózat marketingjének. 

Hipercélzás 

„A hipercélzás a közösségi webhelyeken konkrét feltételeknek megfelelő 
közönséget megcélzó hirdetések elhelyezésének képessége.” 9A Facebook ennek a 
stratégiának az alkalmazására rendkívül alkalmas. Hiszen ha megnézzük a 
személyek profil adatait, szinte mindent közlünk. A hirdetők bizonyos kulcsszavak 
segítségével szűkítik célcsoportjaikat. Ez lehet a lakóhelyünk, életkorunk, családi 
állapotunk. Az üzleti vállalkozások minden kiadott adatunkat felhasználják és 
mindenkinek „személyre szabott” reklámokat ajánlanak.  Vegyük példának egy 
olyan profil adatot, ahol a családi állapot: eljegyezve. Egy utazásszervező cég 
potenciális ügyfélként veheti célba az adott felhasználót. Nászutas csomagokat 
ajánlhat. Ha az adott személynek az iskolai végzettsége, munkahelye is meg van 
jelölve, tovább szűkítheti ajánlatait. Egy alacsonyabb iskolai végzettségű 
felhasználónak nincs értelme luxus utakat felkínálni, hiszen valószínűleg nem 
engedheti meg magának. 

A hipercélzás tehát azért hasznos marketing stratégia, mivel így az adott vállalkozás 
csökkentheti marketing költségeit, továbbá azoknak hirdet, akik a potenciális 
vevőkörét alkotják. 

 

2.4.3. Mobil weboldal 
 

Napjainkban kihagyhatatlan megemlítenünk az okostelefonok, mobil internet 
jelentőségét. Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az okos telefonok iránti 
igény. A technológiai fejlődés eredményeként kialakult a folyamatos online jelenlét 
iránti szükséglet. Az okostelefonok elterjedésével olyan kommunikációs csatornák 
                                                           
8 Bánya –Novák, 2011, 155.p. 
9 Clara, 2011, 168.p. 

 

http://szallasmarketing.hu/index.php/szolgaltatas/online-marketing/Online-marketing.html
http://szallasmarketing.hu/index.php/szolgaltatas/online-marketing/Online-marketing.html
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váltak könnyen elérhetővé akár utazás közben is, mint például az e-mail, közösségi 
oldalak.  

Jelentősége, nem csupán ezen a területen kiemelendő. Az idegenforgalom 
szempontjából is meghatározó fontosságú. Manapság akár foglalásokat is 
rendezhetünk a mobilunk segítségével. Az itthon.hu internetes oldalon olvasott 
cikkben is említik az okostelefonok jelentőségét. A felmérések alapján 2013-ra az 
okostelefonok száma meghaladja a számítógépekét, áll az elemzésben. Az értekezés 
felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan szolgáltató, aki látható szeretne 
maradni online közössége számára, fejlesztésének következő része kell legyen, 
hogy az adott internetes oldalát mobiltelefonra optimalizálja. 

(Forrás: http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus/turizmus, letöltve: 2012. 09. 20.) 

Az okostelefonok robbanásszerű elterjedésének eredményeként átformálódott az 
emberek információgyűjtésének szokásrendje. 

A hagyományos weboldal mellett fontos, hogy honlapunk az okos telefonokra is 
optimalizálva legyen. A következőkben felsorolt hibák fordulhatnak elő, melyekre 
figyelni kell: 

• a betűk túl kicsi vagy túl nagy méretűek 
• a kép, képek betöltése sok időt vesz igénybe, néha meg sem jelennek 
• a hirdetés nagy része nem jelenik meg (ez leginkább a Flash hirdetésekre 

jellemző) 
• az oldal letöltése sokáig tart 
• a weboldal nem igazodik a mobilkészülék kijelzőjéhez, így folyamatosan 

görgetni kell, hogy a felhasználó el tudja olvasni az oldal tartalmát 

Egy precíz mobil weboldal ugyanolyan funkciókat képes betölteni, mint a 
hagyományos weboldal. Fontos, hogy arculatában és tartalmában hasonlítson a 
hagyományos weboldalhoz. A látogatók ne érezzék azt, hogy egy teljesen más 
szálloda, cég weboldalán böngésznek. (Bányai – Novák, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.  Közvetett megjelenési forma
 

Szállásfoglalási rendszerek

Ez a fajta megjelenési forma, mint már a
gyűjtőportálokat foglalja magába.
kínálattal találkozhat az érdeklődő.
dolgát, hiszen itt lehetőségük van arra, hogy
jövőszolgáltatók ajánlatait.
OTA (Online Travel Agent)

1.Google Hotel Finger, 
 
2. BingTravel, 
 

3. Hotels.com, 

4. Laterooms.com, 
 
5. Tripadvisor.com 
 

6. Booking.com, 
 

7. Hotels Combined.com, 
 

8. Hotwire.com, 
 

9. Venere.com, 
 

10. Roomkey

(Forrás: http://www.makeuseof.com/tag/10
letöltve: 2012.09.22.) 

A következőkben ismertetem, melyek a vásárlók elvárásai egy szálláskereső oldallal 
szemben. 

Fontos, hogy az adott oldal első ránézésre 
promóciók ne tereljék el a látogató figyelmét! Elvárható
ne okozzon problémát, gondolok pl. 
az anyanyelvünkön találhatunk meg. E
fontos.  

 Közvetett megjelenési forma
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Közvetett megjelenési forma 

Szállásfoglalási rendszerek 

megjelenési forma, mint már a fentiekben is említettem, az 
foglalja magába. Ezen oldalakon a hasonló szolgáltatást nyújtó 

az érdeklődő. Ezen portálok megkönnyítik az utazni vágyók 
dolgát, hiszen itt lehetőségük van arra, hogy összehasonlítsák a szóba 

szolgáltatók ajánlatait. Nemzetközi viszonylatban a 10 legnagyobb forgalmú 
Agent) oldalak a következők (továbbiakban OTA

1.Google Hotel Finger,  

 

 

4. Laterooms.com,  

5. Tripadvisor.com  

 

7. Hotels Combined.com,  

 

 

 

http://www.makeuseof.com/tag/10-hotel-search-engines-deals

ezőkben ismertetem, melyek a vásárlók elvárásai egy szálláskereső oldallal 

, hogy az adott oldal első ránézésre áttekinthető legyen. K
el a látogató figyelmét! Elvárható, hogy az oldal használata 

zzon problémát, gondolok pl. a nyelv kiválasztására. A legjobb, ha mindent 
anyanyelvünkön találhatunk meg. Ez különösen a foglalási rendszer esetében 

Közvetett megjelenési forma 

fentiekben is említettem, az utazási 
Ezen oldalakon a hasonló szolgáltatást nyújtó 
Ezen portálok megkönnyítik az utazni vágyók 

összehasonlítsák a szóba 
Nemzetközi viszonylatban a 10 legnagyobb forgalmú 

OTA):   

deals-travel/ 2012, 

ezőkben ismertetem, melyek a vásárlók elvárásai egy szálláskereső oldallal 

áttekinthető legyen. Különböző 
, hogy az oldal használata 

a nyelv kiválasztására. A legjobb, ha mindent 
z különösen a foglalási rendszer esetében 

http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus/turizmus
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Az árakat alapvető információként kell megadni. Elsősorban a hazai valutában, de 
ezen felül euróban, usa dolllárban is fel kell tüntetni azt.  

Fontos, hogy az oldal evidensen, világosan navigáljon, tudjuk, hol tartunk az 
esetleges foglalásunkban. Elvárásainkat, szükségleteinket egyszerűen tudjuk 
beállítani. Mint például: a szállás típusát, kategóriáját, elhelyezkedését. Ne legyen 
szükséges foglalási díjat fizetni, és ezt egyértelmű információ tartalmazza. A 
szobafoglalás lemondási feltételeit érthetően fel kell tüntetni. Mivel a választott 
hotelem fő célcsoportját az üzleti, konferencia és szabadidős utazók jelentik, a 
nemzetközi viszonylatban fontos szálláshely összehasonlító oldalakat kívánom 
elemezni. Ezen oldalak közül is a szakmai berkekben nagyobb jelentőséggel bíró 
honlapokat emelem ki. 

Booking.com 

A booking.com szállásfoglalási oldal a világ egyik legnépszerűbb és a legtöbb 
online szállásfoglalást lebonyolító cége. Az oldalon több mint 200 ezer szálláshely 
közül válogathatunk és találhatjuk meg a számunkra legmegfelelőbbet. A weboldalt  
több, mint 43 nyelven érhetjük el. A booking.com internetes portálon történő 
foglalás esetén garantált, hogy a legkedvezőbb áron tudjuk lefoglalni a választott 
szálláshelyünket. Választásunkat segíti, hogy az oldalon megtekinthetjük a 
szálláshelyünk közelében lévő nevezetességeket is. További fontos szempont, hogy 
megtekinthetjük azt is, hogy akik már korábban jártak a szálláshelyen, hogyan 
értékelték azt. Kutatásom során arra is kerestem választ, hogy az általam 
megkérdezetteket mennyire befolyásolja döntésükben az, hogy milyen értékelést 
kapott az adott szálláshely.  Az oldal ingyenesen letölthető telefonos applikációként: 
iPhonra, iPadre valamint androidra is. 

Tripadvisor.com  

Szintén fontosnak tartom, hogy megemlítsem ezt az oldalt, hiszen ez a legnagyobb 
webes utazási oldal a világon. A honlapot nem lehet lefordítani magyarra, amit 
sajnálatosnak tartok. A nyelvi nehézségek ellenére azonban úgy gondolom, 
könnyűtájékozódni rajta. Szintén lehetőségünk van mobil applikációként alkalmazni 
a weblapot. Az eddig említett mobiltelefonos rendszereken túl lehetőségünk van 
Nokia telefonra is letölteni az alkalmazást. Az oldal betöltése után egy kérdőívet is 
kitölthetünk, amelyen pontozhatjuk az általunk ismert hazai helyeket. Érdekesség, 
hogy minden kategóriát feltüntettek, legyen szó kávézóról, „buli” helyről, helyi 
látványosságról. További érdekesség, hogy megjeleníti azon Facebook ismerőseink 
nevét is, akik „like”-olták az oldalt.  

Ahhoz, hogy könnyen megtervezhessük utunkat, a szálloda keresése mellett 
foglalhatunk repülőutakat, fapados járatokat is.  A hasonló oldalakon, melyek 
szerepelnek a top 10-es, ez a funkció nem érhető el. Egyetlen kivétellel találkoztam, 
ez pedig a Hotwire.com weblap. Ezen az oldalon a szállásfoglaláson túl, repülő ill. 
hajóutakat is foglalhatunk, valamint autót is bérelhetünk. 
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2.6.  Módszertani alapok 
 

Dolgozatomban több vizsgálati módszert alkalmaztam. Az egyik eszköz a kérdőíves 
lekérdezés volt. Ezt az eljárás azért választottam, mert lehetőséget ad arra, hogy 
minél szélesebb körben választ kapjak a szakdolgozatom kapcsán felmerülő 
specifikus kérdésekre a rendelkezésemre álló időkeret leghatékonyabb felhasználása 
mellett. A kérdőív szétküldése előtt alkalmaztam az úgynevezett „pilot testing” 
módszert, egy kiválasztott személlyel kitöltettem a kérdéskört, így az esetlegesen 
felmerülő hibákat kijavítottam. Fontos hangsúlyozni, hogy olyan alanyt kerestem, 
aki nem volt előzetesen tájékoztatva, nem vázoltam fel számára, hogy pontosan mit 
kutatok, mit vizsgálok a dolgozatomban. Miután kitöltötte a tesztet, jelezte, hogy 
mit nem értett, nem tudta felmérni, hogy mire voltam kíváncsi az adott kérdés 
kapcsán. A pontatlan kérdéseket korrigáltam és aztán küldtem szét a rendszer 
segítségével.  

További vizsgálati eljárás, melyet alkalmaztam a hasonlóság elemzés, mely az 
objektivitásra lehetőséget adó saját objektum-értékelési eljárásra ad lehetőséget. Azt 
vizsgáltam ezen elemzés segítségével, hogy van-e összefüggés a között, hogy ha 
egy szálloda minél több kommenttel rendelkezik az OTA portálokon akkor a 
bevétele is magasabb lesz-e? A CoCo elemzéshez megadtam a 14 konkurens 
szállodát, amely az objektumát adja a mátrixnak. Azért ezen szállodákat adtam meg, 
mivel mindegyik boutique hotel, valamint Budapesten találhatóak. A 4  adatsort 
pedig az általam  kiválasztott OTA portálokon (tripadvisor.com,  booking.com, 
hotels.com, laterooms.com) szereplő értékelés adta. Az általam megadott adatsorok 
mértékegysége az adott oldal által használt értékelési skála. 

A hipotézis vizsgálatok kapcsán pedig korrelációszámításokat is végeztem, mely az 
ismérvek közötti kapcsolat szorosságát mutatja meg és amely felvetéseimet 
matematikailag is igazolhatja. Ha az általam számított érték a rendelkezésemre álló 
adatok viszonyában -1 és 1 között van akkor, hipotézisem igaz, ha az érték nullához 
közelít felvetésem nem igazolható matematikailag. 
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3. Saját vizsgálat 
 

Kutatási munkám célja az, hogy több módszer együttes alkalmazásával igazolni 
tudjam hipotéziseimet.  Ehhez az adatokat az alábbi forrásokból szereztem be. 

1. Egyrészt a nem reprezentatív kérdőívem eredményeit alkalmaztam.  
 

2. A turizmus.com által kiadott adattábla, mely az összbevétel alapján 
rangsorolja a négy csillagos szállodákat. 
 

3. Saját kutatatási munkám, melyben a Zara Boutique Hotelről és konkurens 
szállodáiról gyűjtöttem információt az alapján, hogy az általam kiválasztott 
OTA portálokon (tripavisor.com, booking.com, hotels.com, laterooms.com) 
milyen értékeléssel és hány kommenttel rendelkeznek. 

 

3.1. Vizsgálati célok, hipotézisek 
 

Hipotézisek 

Feltételezéseim a következők: 

1. Magyarországon az internet hozzáféréssel rendelkezők utazás előtt lényegében 
teljes körűen online tájékozódnak a szálláshelyekről. Indoklás: A XXI. 
században rendelkezésre álló technológiák és online tartalmak illetve az 
alternatív informálódás költségei és potenciális zavarai miatt irracionális 
viselkedés lenne ha nem így lenne. 
 

2. A rendelkezésemre álló a KSH által közölt felmérések az online foglalással 
kapcsolatban a következők: 2009- es évi foglalások 32 %- a online módon 
történik. forrás: KSH 2012. Ennek alapján a második hipotézisem a következő: 
Az online módon történő szállásfoglalás a 2009-ben mért 32 %-hoz képest nőtt. 
Indoklás: az internet penetráció növekedése  
(Forrás:http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio letöltve: 2012) mellet 
irracionális lenne ha nem így lenne. További érdekes vizsgálati téma lenne, 
önálló dolgozatot igényelne annak a modellezése: hogy vajon a 2009-2012 
közötti elvárt növekedésnek mi az egyensúlyi értéke? Ehhez a világ országainak 
elmúlt mintegy 5 éves fejlődését lehetne/kellene vizsgálni az internet-penetráció 
online szolgáltatások fejlesztési üteme stb. adatok alapján. Keresni lehetne azt az 
összefüggést, ami megadja, hogy adott technológia és szociológia keretrendszer 
esetén milyen internet használati szokások a racionálisak. Egyes országok ezen 
felmérés alapján az elmaradottak közé, mások pedig a legfejlettebbek közé 
tartoznának. Itt lehetnek megvizsgálni, hogy hazánk melyik csoportot erősíti. 
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3. Az OTA portálokon egy szálloda minél több kommenttel rendelkezik az 
értékelése annál jobb. Indoklás: a rosszul kiszolgált ügyfél jogilag védett és 
általában egy fajta negatív hírspirál is ki szokott alakulni a negatív tapasztalatok 
megosztásakor egy-egy szolgáltató körül.  A kommentek írása az ügyfél 
szempontjából kevesebb energia-lekötéssel jár, mint egy esetleges per 
lefolytatása így a vélemények többsége általában pozitív hangvételű. 
 

4. Minél jobb részértékelésekkel (és minél nagyobb mértékű jelenléttel) 
rendelkezik a következő OTA portálokon egy-egy szálláshely: (booking.com, 
tripadvisor.com, hotels.com, laterooms.com) annál magasabb bevételre tesz 
szert. A bevétellel kapcsolatos adatokhoz a turizmus.com által megjelentetett 
négycsillagos házak rangsorát használtam fel, a Zara Boutique Hotel 5 
konkurensének bevételi adatainak hiányában. Indoklás: a hitelesen magas szintű 
szolgáltatásnak illik tudnia érvényesítenie ezen jó tulajdonságait az árban, ill. a 
forgalom összességében is. 

A feltételezéseim bebizonyosodását több módszer együttes alkalmazásával: a 
kérdőív eredményei, CoCo elemzés, továbbá a szakirodalmi adatok kollektív 
alkalmazásával vizsgálom. 

 

3.2.  A kérdőív minta bemutatása eredményeinek kiértékelése 
 

A kérdőív kitöltői: 

§ Nemek: 33nő, 31 férfi összesen 64 fő 
§ Életkor: 20 év alatt: 4 fő, 20-29 év között: 21 fő, 30-39 év között: 20 fő, 40-

49 év között: 12 fő, 50 év felett: 7 fő 
§ Iskolai végzettség: általános iskolai: 0 fő, középiskolai: 4 fő, felsőfokú 

szakképzettség: 23 fő, főiskolai egyetemi: 37 fő 

A vizsgálati populációt számomra ismeretlen emberek köre alkotta. Egy vállalat 
belső levelezési rendszerén keresztül küldtem szét a kérdőívemet. Ennek 
megfelelően leginkább a 20-50 év közötti korosztály utazási szokásait mérhettem 
fel. Úgy vélem, hogy témám tekintetében leginkább ez az a réteg, melynek válaszai 
számomra értékelhető eredményt mutatnak, mivel az utazási motivációval 
rendelkezők körét leginkább ezen korcsoportok alkotják . A kitöltő személyekről 
más információ nem állt rendelkezésemre, csakis annyit tudok róluk, amennyit a 
kérdőívemben közölni kívántak. 

Szükséges hangsúlyoznom, hogy az általam közölt eredmény nem reprezentatív. A 
vizsgálat tárgyát képző populációba a mintavétel során azon személyek kerültek, 
akik az adott vállalat munkaerejét alkotják, továbbá elérhetőek voltak az adott 
rendszer levelezési felületén keresztül. 

A kérdőíves lekérdezés gyakorlati megvalósítása azt jelentette, hogy a segítségemre 
lévő személyeket internet segítségével értem el.  Az online kérdőívet e-mailen 

http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio


  A kérdőív minta bemutatása, eredményei 

-26- 
 

küldtem elegy vállalat belső levelezési rendszerén keresztül, amelyben a 
válaszadóknak egy linkre kattintva lehetőségük volt kitölteni a kérdéssort.   

Az általam használt kérdőívet a Google Dokumentumok segítségével hoztam létre. 
Kérdőívem anonim volt, így nincs lehetőség lekövetni a kitöltők pontos adatait, 
csupán a kitöltés időpontját adja meg a rendszer. A kérdőív felépítése az alábbi 
szempontok alapján történt: 

§ Kérdések számai: 19 db 

A szakirodalom és az eddigi kutatási munkám függvényében állítottam össze a 
kérdéssort. Összesen 19 kérdést fogalmaztam meg. Igyekeztem minél rövidebb és 
egyszerűbb kérdéseket megfogalmazni. Általában zárt kérdéseket tettem fel, ezen 
belül pedig alternatív és szelektív válaszok közül volt lehetőségük választani. 
Néhány esetben a válaszadóknak alkalmuk volt saját válaszokat is megadni. Egyes 
esetekben, mint például a 10-es kérdésnél, külön kértem is, hogy ha a felsorolt 
opciók egyike sem ad jó választást a megkérdezetteknek, akkor saját választ 
fogalmazzanak meg. 

Az első részben általános információkra voltam kíváncsi a kitöltő személyekkel 
kapcsolatban, mint pl.: életkor, nem, iskolai végzettség. 

A kérdőív második és egyben nagyobb részében a kutatásommal kapcsolatos 
kérdésekre kerestem választ.  

A 6. kérdésnél, akik azt a választ jelölték meg, hogy „nem utazom” azok számára a 
kérdőív lezárult. Számomra nem tudtak értékelhető adatot közölni, így a további 
válaszadás estükben irreleváns. Ezt jeleztem is a válaszadók felé a kérdőívemben. 

Kérdőívemet összesen 64 személy töltötte ki a 64 megkérdezettből. Első részben 
általános információkat kérdeztem a kitöltő személyektől, a második egységben arra 
voltam kíváncsi, hogy a megkérdezettek rendelkeznek-e internet hozzáféréssel, 
Facebook profillal, továbbá, hogy honnan tájékozódnak utazás előtt. A harmadik 
blokkban pedig konkrétan a trendekhez kapcsolódó témakör következett. 



 

 

2. ábra  Válaszadók korosztály szerinti eloszlása

Forrás: saját számítás Kérdés:

A kérdőívet kitöltő személyek száma összesen 64 fő volt. Jól látható, hogy a 
legtöbb válasz a 20-29 és 30
korosztály csekély válaszadási aránya ann
vállalat belső levelezési rendszerén keresztül juttattam el a megkérdezettekhez
vállalat munkatársainak jelentős
alkotja.  

3. ábra  Válaszadók nem szerinti eloszlása

Forrás: saját számítás Kérdés:
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. ábra  Válaszadók korosztály szerinti eloszlása 

Kérdés: „Kora?” 

t kitöltő személyek száma összesen 64 fő volt. Jól látható, hogy a 
29 és 30-39 év közötti személyektől érkezett

korosztály csekély válaszadási aránya annak tudható be, hogy a kérdőíve
vállalat belső levelezési rendszerén keresztül juttattam el a megkérdezettekhez

lalat munkatársainak jelentős százalékát pedig a középkorúak korosztálya 

. ábra  Válaszadók nem szerinti eloszlása 

Kérdés: „Neme?” 

29 év között 30-39 év között 40-49 év között 50 év felett

21 fő
20 fő

12 fő

33 fő; 52%

fő; 48%

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

 

t kitöltő személyek száma összesen 64 fő volt. Jól látható, hogy a 
közötti személyektől érkezett.  A 20 év alatti 

ak tudható be, hogy a kérdőívet egy 
vállalat belső levelezési rendszerén keresztül juttattam el a megkérdezettekhez. A 

százalékát pedig a középkorúak korosztálya 

 

50 év felett

7 fő

Nő

Férfi



 

 

Ezen diagramon a nem szerinti kitöltési arányt szemléltetem. Az eloszlási arány 
nagyjából azonos. 31 férfi és 33 nő

4. ábra  Válaszadók eloszlása iskolai végzettség alapján

Forrás: saját számítás Kérdés:

A megkérdezettek nagy része
diplomás válaszadók aránya 58%. A magas iskolai vég
száma annak tudható be, hogy
töltenek be a vállalatnál. A magas
végzettség előfeltétel.  

Kérdőívem 4. és 5. kérdésében arra voltam kíváncsi, hogy
rendelkeznek-e internet hozzáféréssel és F
személy közül internet ho
64 személy közül csupán egy válaszadó írta
regisztrálva, 1 kitöltő személytől pedig nem

A 6. kérdés esetében azt vizsgáltam, hogy a válaszadók utazás előtt használják
tájékozódás eszközéül az internetet. Erre 
válaszolt. A 100%-os igen válaszadási arány
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Ezen diagramon a nem szerinti kitöltési arányt szemléltetem. Az eloszlási arány 
nagyjából azonos. 31 férfi és 33 nő segítette munkámat a kérdőív kitöltésével.

. ábra  Válaszadók eloszlása iskolai végzettség alapján 

Kérdés: „Iskolai végzettsége?” 

A megkérdezettek nagy része főiskolai, egyetemi végzettséggel ren
diplomás válaszadók aránya 58%. A magas iskolai végzettséggel rendelkezők nagy 

be, hogy levelemmel azokat értem el, akik 
töltenek be a vállalatnál. A magas pozíció előfeltételeként pedig a magas

5. kérdésében arra voltam kíváncsi, hogy
e internet hozzáféréssel és Facebook profillal. A 64 megkérdezett 

internet hozzáféréssel mindenki rendelkezett, a Facebook oldalon a 
csupán egy válaszadó írta, hogy nincs ezen az oldalon 

regisztrálva, 1 kitöltő személytől pedig nem érkezett válasz erre a kérdés

A 6. kérdés esetében azt vizsgáltam, hogy a válaszadók utazás előtt használják
tájékozódás eszközéül az internetet. Erre a kérdésre is minden személ

os igen válaszadási arány úgy vélem önmagában is szemléletes.

Felsőfokú szakképzettség Fősikola egyetem

23 fő

37 fő

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

Ezen diagramon a nem szerinti kitöltési arányt szemléltetem. Az eloszlási arány 
munkámat a kérdőív kitöltésével. 

 

főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezik. A 
zettséggel rendelkezők nagy 

, akik magas pozíciót 
őfeltételeként pedig a magas iskolai 

5. kérdésében arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók 
acebook profillal. A 64 megkérdezett 

acebook oldalon a 
, hogy nincs ezen az oldalon 

érkezett válasz erre a kérdésre. 

A 6. kérdés esetében azt vizsgáltam, hogy a válaszadók utazás előtt használják-e 
a kérdésre is minden személy igennel 
úgy vélem önmagában is szemléletes. 

Fősikola egyetem

7 fő



 

 

5. ábra  Tájékozódási formák

Forrás: saját számítás Kérdés:
szálláshelyről az interneten?”

A 7. kérdésnél azt vizsgáltam, hogy utazás előtt szálláshely keresése esetén, honnan 
tájékozódnak. Mely mértékben használják a szálláshelyek saját honlapját, esetleg 
előnyben részesítik-e a szálláshely összehasonlító oldalaka
használatát preferálják.  

A kérdésnél opciókkal segítettem a válaszadást. Elsődlegesen nemzetközi oldalak 
közül volt lehetőségük választani a megkérdezetteknek. Azért ezen oldalakat adtam 
meg válaszadási alternatívának, mivel a sz
fontosságával foglalkoztam. 

A válaszadóknak lehetőségük volt arra, hogy az egyéb kategóriát használva a 
felsorolt lehetőségeken felül további választ is megadhassanak. 

Jól látható, hogy legtöbb esetben a szálláshelyeket 
valamint a már választott szálláshely saját honlapján tájékozódnak a 
megkérdezettek. Összesen 16 személy mondta azt, hogy kizárólag szálláshely 
összehasonlító oldalakat használ tájékozódása eszközéül. Ez a megkérdezettek 25 
%-át jelenti. 

 A válaszadók többsége, azaz 45% viszont leginkább a kettő együttes 
kombinációján keresztül gyűjt információkat. 
mindkét értékesítési felületre hangsúlyt kell fektetnie.

A 8. kérdés esetében az volt a célom, 
ismerik a szakirodalmi részben felsorolt online szálláshelyek összefoglalásával 
foglalkozó portálokat. Ennél a kérdésnél 5 

29 fő; 45%

6 fő; 9%
5 fő; 8%
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. ábra  Tájékozódási formák 

Kérdés: „Utazás esetén milyen fórumokon tájékozódik a 
szálláshelyről az interneten?” 

A 7. kérdésnél azt vizsgáltam, hogy utazás előtt szálláshely keresése esetén, honnan 
tájékozódnak. Mely mértékben használják a szálláshelyek saját honlapját, esetleg 

e a szálláshely összehasonlító oldalakat, netán a kettő együttes 

A kérdésnél opciókkal segítettem a válaszadást. Elsődlegesen nemzetközi oldalak 
közül volt lehetőségük választani a megkérdezetteknek. Azért ezen oldalakat adtam 
meg válaszadási alternatívának, mivel a szakirodalmi részben ezen oldalak 
fontosságával foglalkoztam.  

A válaszadóknak lehetőségük volt arra, hogy az egyéb kategóriát használva a 
felsorolt lehetőségeken felül további választ is megadhassanak.  

Jól látható, hogy legtöbb esetben a szálláshelyeket összehasonlító oldalakon, 
valamint a már választott szálláshely saját honlapján tájékozódnak a 
megkérdezettek. Összesen 16 személy mondta azt, hogy kizárólag szálláshely 
összehasonlító oldalakat használ tájékozódása eszközéül. Ez a megkérdezettek 25 

A válaszadók többsége, azaz 45% viszont leginkább a kettő együttes 
keresztül gyűjt információkat. Vagyis egy szálláshely szolgáltatónak 

letre hangsúlyt kell fektetnie. 

az volt a célom, hogy felmérjem, a megkérdezettek mennyire
ismerik a szakirodalmi részben felsorolt online szálláshelyek összefoglalásával 
foglalkozó portálokat. Ennél a kérdésnél 5 honlapot soroltam fel (választásom oka: 

16 fő; 25%

8 fő; 13%

; 8%

szálláshely összehasonlító 
oldalak

saját honlap

szálláshely összehasonlító 
oldalak és saját honlap

szálláshely összehasonlító 
oldalak, saját honlap, facebook 
oldal

egyéb

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

 

Utazás esetén milyen fórumokon tájékozódik a 

A 7. kérdésnél azt vizsgáltam, hogy utazás előtt szálláshely keresése esetén, honnan 
tájékozódnak. Mely mértékben használják a szálláshelyek saját honlapját, esetleg 

t, netán a kettő együttes 

A kérdésnél opciókkal segítettem a válaszadást. Elsődlegesen nemzetközi oldalak 
közül volt lehetőségük választani a megkérdezetteknek. Azért ezen oldalakat adtam 

akirodalmi részben ezen oldalak 

A válaszadóknak lehetőségük volt arra, hogy az egyéb kategóriát használva a 

összehasonlító oldalakon, 
valamint a már választott szálláshely saját honlapján tájékozódnak a 
megkérdezettek. Összesen 16 személy mondta azt, hogy kizárólag szálláshely 
összehasonlító oldalakat használ tájékozódása eszközéül. Ez a megkérdezettek 25 

A válaszadók többsége, azaz 45% viszont leginkább a kettő együttes 
Vagyis egy szálláshely szolgáltatónak 

hogy felmérjem, a megkérdezettek mennyire 
ismerik a szakirodalmi részben felsorolt online szálláshelyek összefoglalásával 

(választásom oka: 

szálláshely összehasonlító 

saját honlap

szálláshely összehasonlító 
oldalak és saját honlap

szálláshely összehasonlító 
oldalak, saját honlap, facebook 



 

 

a booking.com valamint a tripadvisor.com oldala
szállásfoglalás tekintetében, továbbá kíváncsi volta arra, hogy a hotels.com és a 
laterooms.com oldalak mennyire
pedig azért esett a választásom, mivel a szakirodalmi részben említ
fontosságát). A válaszadóknak lehetőségük volt több oldalt is bej
eredményeit a 6. ábra szem
hányan hallottak a következő oldalakról.  

A legtöbben a Facebook
kérdésben azt mértem fel, hogy hány %
hálón és ott is ez az arány igazolódott.

A második, legtöbbek által ismert oldal
sokkal marad el a Facebooktól. 

A tripadvisor.com szintén

6. ábra  Utazási portálok ismertségi aránya

Forrás: saját számítás Kérdés:
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50 fő

 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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alamint a tripadvisor.com oldalak az egyik legfontosabb portálok 
szállásfoglalás tekintetében, továbbá kíváncsi volta arra, hogy a hotels.com és a 
laterooms.com oldalak mennyire ismerik hazai viszonylatban a F
pedig azért esett a választásom, mivel a szakirodalmi részben említ

adóknak lehetőségük volt több oldalt is bej
. ábra szemlélteti. A diagramon azt ábrázolom, hogy a 64 főből 

hányan hallottak a következő oldalakról.   

acebook oldalról hallottak, ami nem meglepő, hiszen az előbbi 
kérdésben azt mértem fel, hogy hány %-os a regisztrálók száma ezen a közösségi 
hálón és ott is ez az arány igazolódott. 

legtöbbek által ismert oldal, a booking.com. Az oldal ismertsége nem 
ebooktól.  

A tripadvisor.com szintén az ismertebb értékesítési felületekhez sorolható

. ábra  Utazási portálok ismertségi aránya 

Kérdés: „Hallott-e az alábbi oldalak valamelyikéről?”

booking.com hotels.com laterooms.com facebook.com

60 fő

20 fő

6 fő

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

egyik legfontosabb portálok 
szállásfoglalás tekintetében, továbbá kíváncsi volta arra, hogy a hotels.com és a 

ismerik hazai viszonylatban a Facebook oldalra 
pedig azért esett a választásom, mivel a szakirodalmi részben említettem 

adóknak lehetőségük volt több oldalt is bejelölni, melyek 
ábrázolom, hogy a 64 főből 

ami nem meglepő, hiszen az előbbi 
ók száma ezen a közösségi 

.com. Az oldal ismertsége nem 

értékesítési felületekhez sorolható. 

 

e az alábbi oldalak valamelyikéről?” 

facebook.com

62 fő



 

 

7. ábra  Utazási portálok használati aránya szálláshely keresésre

Forrás: saját számítás Kérdés:
bármelyikén? ” 

A fenti diagram a 9. kérdésre adott válaszok %
kérdésnél azt kutattam, hogy a
amelyet a legtöbben használtak már tájékozódásként szálláshely keresésre. 
Elsősorban a tripadvisor.com valamint a booking.com oldal ismertségi és használati 
mértékére voltam kíváncsi. A
szálláshelyekkel kapcsolatban.

8. ábra  Online szállásfoglalási arány

Forrás: saját számítás 
valamelyikén?” 

46 fő; 33%

11 fő; 8%

5 fő; 4%

 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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portálok használati aránya szálláshely keresésre 

Kérdés: „Tájékozódott-e a szálláshelyekről az alábbi oldalak 

A fenti diagram a 9. kérdésre adott válaszok %-os arányát mutatja be. Ennél a 
azt kutattam, hogy az általam megadott opciók közül, 

amelyet a legtöbben használtak már tájékozódásként szálláshely keresésre. 
Elsősorban a tripadvisor.com valamint a booking.com oldal ismertségi és használati 
mértékére voltam kíváncsi. A legtöbben a booking.com oldalon tájékozódtak 
szálláshelyekkel kapcsolatban. 

. ábra  Online szállásfoglalási arány 

 Kérdés: „Foglalt-e szálláshelyet az alábbi oldalak 

54 fő; 39%

; 33%

23 fő; 16%

75%

25%

foglalt szállást nem foglalt szállást

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

 

e a szálláshelyekről az alábbi oldalak 

os arányát mutatja be. Ennél a 
 melyik portál az, 

amelyet a legtöbben használtak már tájékozódásként szálláshely keresésre. 
Elsősorban a tripadvisor.com valamint a booking.com oldal ismertségi és használati 

legtöbben a booking.com oldalon tájékozódtak 

 

e szálláshelyet az alábbi oldalak 

booking.com

tripadvisor.com

hotels.com

laterooms.com

facebook.com



 

 

A fenti diagram a 10. kérdésre adott válaszok %
tükrében ennek a kérdés
munkám során azt feltételez
azok az interneten keresztülfoglalják le azokat

A kérdőívben arra kértem
lehetőségek bármelyikén
közösségi portált jelölhették meg. Amennyiben nem használták egyik old
szállásfoglalásra, az „egyiken sem”

A megkérdezettek 75 %-a 

9. ábra  Online szállásfoglalási arány a különböző portálokon

Forrás: saját számítás 
valamelyikén?” 

A 10. kérdésre adott válaszokat
kérdést összesen 63 személy töltötte ki. 
vizsgálnom, hogy mely online 

Célom az volt, hogy a statisztikai adatokat, továbbá a szakirodalmi tényeket 
igazolni tudjam saját kutatási eredménye
válaszadók több opciót is megjelölhettek. 
szemléltettem, akik foglaltak már szálláshelyet online csatornán keresztül. 

A legtöbb válaszadó több alternatívát is megjelölt.
azon 16 személyét, akik azt jelölték, hogy egyik oldalon se
Így összesen 47 értékelhető válasz született

11 fő; 28%

6 fő; 13%

2 fő; 5%

 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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. kérdésre adott válaszok %-os arányát szemlélt
kérdésnek a jelentősége kiemelkedő fontosságú.  
eltételeztem, hogy akik online tájékozódnak a szálláshelyekről,

sztülfoglalják le azokat. 

A kérdőívben arra kértem választ, hogy foglalt-e már szálláshelyet a felsorolt 
lehetőségek bármelyikén. A kérdésnél 4 nemzetközi oldalt, továbbá a F

jelölhették meg. Amennyiben nem használták egyik old
„egyiken sem” választ jelölhették meg.   

a foglalt már szálláshelyet online felületen keresztül. 

. ábra  Online szállásfoglalási arány a különböző portálokon 

 Kérdés: „Foglalt-e szálláshelyet az alábbi oldalak 

A 10. kérdésre adott válaszokat egyéb szempontok alapján is kiértékeltem.
kérdést összesen 63 személy töltötte ki.  Dolgozatom szempontjából 
vizsgálnom, hogy mely online szállásfoglalási csatornákat használják a legtöbben.

az volt, hogy a statisztikai adatokat, továbbá a szakirodalmi tényeket 
tudjam saját kutatási eredményeimmel. A kiértékelést nehezítette, hogy a 

válaszadók több opciót is megjelölhettek. A diagramon csak azon emberek 
, akik foglaltak már szálláshelyet online csatornán keresztül. 

A legtöbb válaszadó több alternatívát is megjelölt. A 63 válaszból nem értékeltem 
, akik azt jelölték, hogy egyik oldalon sem foglaltak

y összesen 47 értékelhető válasz született.  

15 fő; 39%

6 fő; 15%

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

arányát szemlélteti. Hipotézisem 
jelentősége kiemelkedő fontosságú.  Kutatási 

, hogy akik online tájékozódnak a szálláshelyekről, 

e már szálláshelyet a felsorolt 
4 nemzetközi oldalt, továbbá a Facebook 

jelölhették meg. Amennyiben nem használták egyik oldalt sem 

foglalt már szálláshelyet online felületen keresztül.  

 

e szálláshelyet az alábbi oldalak 

kiértékeltem. Ezt a 
tjából fontos volt 

at használják a legtöbben. 

az volt, hogy a statisztikai adatokat, továbbá a szakirodalmi tényeket 
kiértékelést nehezítette, hogy a 

emberek válaszait 
, akik foglaltak már szálláshelyet online csatornán keresztül.  

A 63 válaszból nem értékeltem 
m foglaltak még szállást. 

booking.com

tripadvisor.com

hotels.com

laterooms.com

facebook



 

 

15 fő, azaz a válaszadók 39%
eddigi online foglalása esetén 
oldalakon kívül használta
portált is. A Facebook oldal 
tartom.  

10. ábra  Szálláshelyek értékelését megtekintők száma

Forrás: saját számítás Kérdés:
szálláshely összehasonlító honlapokon (pl.:

A 11. kérdés arra irányult
szállásfoglalási oldalakat, továbbá hasz
foglalásra, olvassa-e a 
aigennel válaszolt. A kapott 
tekinthető. 
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 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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fő, azaz a válaszadók 39%-a booking.com oldalt jelölte meg. 11 fő, ami 28%,
i online foglalása esetén a tripadvisor.com-ot vette igénybe. 6

ldalakon kívül használta már a Facebook oldalt, továbbá a hotels.com internetes 
oldal foglalásra használt 6%-os arányát meglepő

. ábra  Szálláshelyek értékelését megtekintők száma 

Kérdés: „Megtekinti-e a választott szálláshely értékelését a 
szálláshely összehasonlító honlapokon (pl.: booking.com, tripadvisor.com... stb)?”

és arra irányult, hogy amennyiben ismeri az általam felsorolt
ási oldalakat, továbbá használta szálláshely keresés

 választott szálláshely értékelését. A válaszadók 94%
kapott értékelési pontszám fontos, meghatározó

igen nem

60 fő

4 fő

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

booking.com oldalt jelölte meg. 11 fő, ami 28%, 
vette igénybe. 6-6 fő ezen 

továbbá a hotels.com internetes 
os arányát meglepően kevésnek 

 

e a választott szálláshely értékelését a 
booking.com, tripadvisor.com... stb)?” 

az általam felsorolt online 
keresésre és/vagy 

t. A válaszadók 94%-
, meghatározó kritériumnak 



 

 

11. ábra  Kommenteket olvasók száma

Forrás: saját számítás 
szálláshelyekről?” 

 A 12. kérdés az oldalakon olvasható kommentekkel volt kapcsolatos.
vendégek nagy részét érdekli
válaszolt igennel a kérdésre

12. ábra  A kommentek befolyásoló hatásának aránya

Forrás: saját számítások Kérdés: „
a szállásfoglalásról?” 

A következő diagram szintén kiemelkedő
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 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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olvasók száma 

 Kérdés: „Olvassa-e az ott szereplő kommenteket a 

A 12. kérdés az oldalakon olvasható kommentekkel volt kapcsolatos.
vendégek nagy részét érdekli a szálláshellyel kapcsolatos bejegyzés
válaszolt igennel a kérdésre ez 92%-os érdeklődési arányt mutat.  

. ábra  A kommentek befolyásoló hatásának aránya 

saját számítások Kérdés: „Az olvasott kommentek befolyásolják

ző diagram szintén kiemelkedő jelentőségű dolgozatom tekintetében

Olvassa a kommenteket Nem olvassa a kommenteket

59 fő

5 fő

56 fő; 87%

8 fő; 13%

befolyásolja a döntést nem befolyásol

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

 

e az ott szereplő kommenteket a 

A 12. kérdés az oldalakon olvasható kommentekkel volt kapcsolatos. A potenciális 
shellyel kapcsolatos bejegyzés. Összesen 59 fő 

 

Az olvasott kommentek befolyásolják-e döntését 

gozatom tekintetében 

Nem olvassa a kommenteket



 

 

 A szálláshely keresőket mennyire befolyásolják az interneten olvasható 
vélemények? A fenti grafiko
94%-a megtekinti a szálláshely értékelését, olvassa az ott szereplő kommenteket és 
mindezek összessége 
befolyásolja, hogy milyen a szálláshely megítélése a korábban ott tartózkodott
véleménye szerint. 

A 14. kérdés a kommentek írásával volt kapcsolatos.
már kommenteket az adott portálokra. A 64 főből csupán 19
választ a többség olvassa a bejegyzéseket, döntését befolyásolja, azok milyensége 
de ő a kommentek írásáig n

13. ábra  A szálláshely Facebook profilját megtekintők aránya

Forrás: saját számítás 
profilját?” 

A 15.-16. kérdés a Facebook közösségi 

Arra kerestem választ, hog
szálláshely értékesítése tek
válaszadók 66 %-a, azaz 42 fő 
megtekinti. Ez a válaszadók több, mint a fele
felület is egyre jelentősebb
közvetett értékesítési felületeken túl, ma már ezen oldalakat is megtekintik. 

22 fő; 34%

 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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A szálláshely keresőket mennyire befolyásolják az interneten olvasható 
vélemények? A fenti grafikonon jól látható, hogy a válaszadók jelentős hányada, 

gtekinti a szálláshely értékelését, olvassa az ott szereplő kommenteket és 
 hatással van döntésére. A megkérdezettek 87%

befolyásolja, hogy milyen a szálláshely megítélése a korábban ott tartózkodott

a kommentek írásával volt kapcsolatos. Azt kérdeztem, hogy írtak
már kommenteket az adott portálokra. A 64 főből csupán 19-en jelölték be az igen 
választ a többség olvassa a bejegyzéseket, döntését befolyásolja, azok milyensége 
de ő a kommentek írásáig nem jut el.  

. ábra  A szálláshely Facebook profilját megtekintők aránya 

Kérdés: „Megnézi-e a választott szálláshely Facebook 

a Facebook közösségi portállal volt kapcsolatos.  

választ, hogy ezen online marketing felület, mint új irányvonal a 
szálláshely értékesítése tekintetében, vajon mennyire meghatározó fontosságú. 

, azaz 42 fő a választott pihenőhelynek a Facebook oldalát is 
aszadók több, mint a fele. Elmondható, hogy ezen

egyre jelentősebb fontossággal bír. Az utazni vágyók a közvetlen és 
közvetett értékesítési felületeken túl, ma már ezen oldalakat is megtekintik. 

42 fő; 66%

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

A szálláshely keresőket mennyire befolyásolják az interneten olvasható 
jól látható, hogy a válaszadók jelentős hányada, 

gtekinti a szálláshely értékelését, olvassa az ott szereplő kommenteket és 
döntésére. A megkérdezettek 87%-át 

befolyásolja, hogy milyen a szálláshely megítélése a korábban ott tartózkodottak 

Azt kérdeztem, hogy írtak-e 
en jelölték be az igen 

választ a többség olvassa a bejegyzéseket, döntését befolyásolja, azok milyensége 

 

e a választott szálláshely Facebook 

 

mint új irányvonal a 
meghatározó fontosságú. A 

acebook oldalát is 
lmondható, hogy ezen marketing 

Az utazni vágyók a közvetlen és 
közvetett értékesítési felületeken túl, ma már ezen oldalakat is megtekintik.  

Megtekinti

Nem tekinti meg



 

 

14. ábra  A szálláshely Facebook

Forrás: saját számítás Kérdés: „
után?” 

 

A Facebook profilt megtekintők 64%
Azaz, azon személyek, akik megtekintik az oldalt szinte minden esetben kedvelik is 
azt.  

15. ábra  Okostelefonnal rendelkezők aránya

Forrás: saját számítás Kérdés:

36%

81%

 A kérdőív minta bemutatása, eredményei
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szálláshely Facebook profiljának „like”-olási aránya 

orrás: saját számítás Kérdés: „Likeolja-e a választott szálláshely profilját utazás 

acebook profilt megtekintők 64%-a pedig ,,like”-olja is az oldalt utazás után. 
Azaz, azon személyek, akik megtekintik az oldalt szinte minden esetben kedvelik is 

. ábra  Okostelefonnal rendelkezők aránya 

Kérdés: „Rendelkezik-e okos telefonnal?” 

64%

81%

19%

Van Nincs

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

 

e a választott szálláshely profilját utazás 

is az oldalt utazás után. 
Azaz, azon személyek, akik megtekintik az oldalt szinte minden esetben kedvelik is 

 

likeol

nem likeol 



 

 

Kérdőívem utolsó részében az okos telefonnal kapcsolatban tettem fel kérdéseket. 
Első lépésben azt mértem fel, hogy ezen készülékkel rendelkezők aránya valóban 
számottevő-e napjainkban. 
szinte mindenki tulajdonát képezi, hiszen a
okos telefon tulajdonos. A következő kérdésben azt kutattam, hogy az az 52 fő, akik 
rendelkeznek ezen készülékkel
keresésre. 

16. ábra  Okostelefon használata szálláshely keresésre

Forrás: saját számítás Kérdés:
e már okos telefonját szálláshely keresésére?”

Az okos telefonnal rendelkező 52 fő közül, 
célra telefonját. 15 fő, ami 42%
készülékét.  

Az utolsó kérdésemre adott válasz
következő kérdést szegeztem válaszadóim felé: Foglalt
telefonja segítségével? A kutatási munkám során
tendenciáiról is találtam statisztikai adatokat nemzetközi viszonylatban.
kíváncsi, hogy hazai viszonylatban is hasznosítják
kérdőívemet kitöltő 64 fő közül 52 rendelkezett okos telefonnal.
válaszadó alkalmazta is okos telefonját szálláshely keresés céljára.
közül pedig 3 fő, azaz 5% már intézett foglalást telefonja se
hogy ez a mobilos foglalási arány jelentősnek mondható. Az okos telefon 
készülékkel rendelkezők aránya mára már jelentős. Ez a szám a közeljövőben úgy 
vélem növekvő tendenciát fog mutatni. Enn
használati skálája, szélesedni fog. Mint minden területet, így a turizmust is érinteni 
fogja. A szálláshely keresés úgy vélem csak az első lépcsőfok
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Kérdőívem utolsó részében az okos telefonnal kapcsolatban tettem fel kérdéseket. 
Első lépésben azt mértem fel, hogy ezen készülékkel rendelkezők aránya valóban 

e napjainkban. A válaszok jól szemléltetik, hogy ma má
ulajdonát képezi, hiszen a megkérdezett alanyok 81%

A következő kérdésben azt kutattam, hogy az az 52 fő, akik 
rendelkeznek ezen készülékkel, használták-e valaha a telefonjukat 

. ábra  Okostelefon használata szálláshely keresésre 

Kérdés: „Amennyiben az előző válasza igen volt:  Használta
e már okos telefonját szálláshely keresésére?” 

z okos telefonnal rendelkező 52 fő közül, 37 fő, azaz 58% alkalmazta már erre a 
fő, ami 42%-ot tesz ki erre a célra még nem 

Az utolsó kérdésemre adott válaszok eredményeire módfelett kíváncsi voltam
következő kérdést szegeztem válaszadóim felé: Foglalt-e már szálláshelyet okos 
telefonja segítségével? A kutatási munkám során a mobiltelefonos foglalás növekvő 
tendenciáiról is találtam statisztikai adatokat nemzetközi viszonylatban.

, hogy hazai viszonylatban is hasznosítják-e a készüléket ezen célra.
kérdőívemet kitöltő 64 fő közül 52 rendelkezett okos telefonnal. Az 52 fő közül 37 
válaszadó alkalmazta is okos telefonját szálláshely keresés céljára.

az 5% már intézett foglalást telefonja segítségével. Úgy vélem, 
foglalási arány jelentősnek mondható. Az okos telefon 

készülékkel rendelkezők aránya mára már jelentős. Ez a szám a közeljövőben úgy 
vélem növekvő tendenciát fog mutatni. Ennek eredményeképp a készülékek 
használati skálája, szélesedni fog. Mint minden területet, így a turizmust is érinteni 
fogja. A szálláshely keresés úgy vélem csak az első lépcsőfok

Használta már Még nem használta

37 fő

15 fő

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

Kérdőívem utolsó részében az okos telefonnal kapcsolatban tettem fel kérdéseket. 
Első lépésben azt mértem fel, hogy ezen készülékkel rendelkezők aránya valóban 

válaszok jól szemléltetik, hogy ma már ezen eszköz 
ezett alanyok 81%-a, azaz 52 fő 

A következő kérdésben azt kutattam, hogy az az 52 fő, akik 
e valaha a telefonjukat szálláshely 

 

Amennyiben az előző válasza igen volt:  Használta-

37 fő, azaz 58% alkalmazta már erre a 
még nem hasznosította 

kíváncsi voltam. A 
e már szálláshelyet okos 

a mobiltelefonos foglalás növekvő 
tendenciáiról is találtam statisztikai adatokat nemzetközi viszonylatban. Arra voltam 

a készüléket ezen célra. A 
Az 52 fő közül 37 

válaszadó alkalmazta is okos telefonját szálláshely keresés céljára. A 37 kereső 
gítségével. Úgy vélem, 

foglalási arány jelentősnek mondható. Az okos telefon 
készülékkel rendelkezők aránya mára már jelentős. Ez a szám a közeljövőben úgy 

ek eredményeképp a készülékek 
használati skálája, szélesedni fog. Mint minden területet, így a turizmust is érinteni 
fogja. A szálláshely keresés úgy vélem csak az első lépcsőfok, aminek 



 

 

következménye a szálláshely foglalása lesz
következő táblázatban főre 
arányt. 

17. ábra  Okostelefonos szállásfoglalási arány

Forrás: saját számítás 
segítségével?” 

 

 

3.3.  Korrelációvizsgálat
 

Kutatási munkám során 
jelenlétét is megvizsgáltam 
kommentjeinek számát 
összehasonlítottam. Azt vizsgáltam, hogy a konkurens hotelek közül van
szálloda amely jobb értékeléssel és több bejegyzéssel rendelkezik
Boutique Hotel. A kérdőívemben is intéztem kérdése
kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy megtekinti
értékelését ezen felületeken. A kérdésre a válaszadók mindegyike igennel válaszolt. 
A többi kérdésemre adott válaszokból is az derült ki, 
hányada 59 fő olvassa a
főnek, azaz 87 %-nak hatással van, hogy mit olvasott a választott szálláshelyről.

Kutatási munkám további
mely rangsorolja a 4 csillagos há
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következménye a szálláshely foglalása lesz ezen eszközök segítségével
következő táblázatban főre lebontva kívánom szemléltetni a mobilos foglalási 

. ábra  Okostelefonos szállásfoglalási arány 

saját számítás Kérdés: „Foglalt-e már szálláshelyet okos telefonja 

vizsgálat 

 a Zara Hotelnek konkurenciát jelentő boutique hotelek 
jelenlétét is megvizsgáltam az OTA portálokon. A konkurens szállodák 
kommentjeinek számát valamint értékeléseit egy táblázatba foglalva 
összehasonlítottam. Azt vizsgáltam, hogy a konkurens hotelek közül van
szálloda amely jobb értékeléssel és több bejegyzéssel rendelkezik
Boutique Hotel. A kérdőívemben is intéztem kérdéseket ehhez a t
kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy megtekinti-e a választott szálláshely 
értékelését ezen felületeken. A kérdésre a válaszadók mindegyike igennel válaszolt. 
A többi kérdésemre adott válaszokból is az derült ki, hogy az utazni v

olvassa a portálokon szereplő kommenteket, döntésére pedig 56 
nak hatással van, hogy mit olvasott a választott szálláshelyről.

további egységét képezte, hogy felleljek egy olyan ad
rangsorolja a 4 csillagos házakat az összbevételük alapján. 

igen

57 fő

3 fő

kérdőív minta bemutatása, eredményei 

ezen eszközök segítségével. A 
a mobilos foglalási 

 

e már szálláshelyet okos telefonja 

konkurenciát jelentő boutique hotelek 
on. A konkurens szállodák 

valamint értékeléseit egy táblázatba foglalva 
összehasonlítottam. Azt vizsgáltam, hogy a konkurens hotelek közül van-e olyan 
szálloda amely jobb értékeléssel és több bejegyzéssel rendelkezik-e, mint a Zara 

ket ehhez a témához. A 10. 
e a választott szálláshely 

értékelését ezen felületeken. A kérdésre a válaszadók mindegyike igennel válaszolt. 
az utazni vágyók jelentős 

, döntésére pedig 56 
nak hatással van, hogy mit olvasott a választott szálláshelyről. 

jek egy olyan adattáblát, 
zakat az összbevételük alapján. Azt vizsgáltam, 



 

 

hogy az OTA portálokon szereplő értékelések minősítése valamint az 
alapján felállított lista között 

Az adatvagyonok ismeretében 

Kutatási munkám során a
szállodát, a Hotel Palazzo Zichyt kívánom kiemelni. Ez az a hotel, amely lekörözi a 
Zara Boutique Hotel kommentjeinek számát, értékelésének minősítését. 
következő táblázatban kívánom szemléltetni a számottevő különbséget.

18. ábra  A hotelek kommentjeinek száma a szállásfoglalási portálokon

Forrás: saját kutatás 

A fenti diagram ezen az OTA
szemlélteti. A két legfontosabb oldal a tripadvisor.com valamint a booking.com 
oldalt emeltem ki. Jól látható, hogy a konkurens szálloda kommentjeinek száma a 
tripadvisor.com portálon kétszer annyi, mint a Zara hotelnek.
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hogy az OTA portálokon szereplő értékelések minősítése valamint az 
alapján felállított lista között összefüggés figyelhető-e meg. 

adatvagyonok ismeretében a következő konklúziót kívánom levonni. 

utatási munkám során a következő tényekkel találkoztam. 
szállodát, a Hotel Palazzo Zichyt kívánom kiemelni. Ez az a hotel, amely lekörözi a 

Boutique Hotel kommentjeinek számát, értékelésének minősítését. 
következő táblázatban kívánom szemléltetni a számottevő különbséget.

. ábra  A hotelek kommentjeinek száma a szállásfoglalási portálokon

z OTA felületeken található értékelések szám
szemlélteti. A két legfontosabb oldal a tripadvisor.com valamint a booking.com 
oldalt emeltem ki. Jól látható, hogy a konkurens szálloda kommentjeinek száma a 

tálon kétszer annyi, mint a Zara hotelnek. 

Zara Boutique Hotel Hotel Palazzo Zichy
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693

Korrelációvizsgálat 

hogy az OTA portálokon szereplő értékelések minősítése valamint az összes bevétel 

ző konklúziót kívánom levonni.  

következő tényekkel találkoztam. Egy konkurens 
szállodát, a Hotel Palazzo Zichyt kívánom kiemelni. Ez az a hotel, amely lekörözi a 

Boutique Hotel kommentjeinek számát, értékelésének minősítését. A 
következő táblázatban kívánom szemléltetni a számottevő különbséget. 

 

. ábra  A hotelek kommentjeinek száma a szállásfoglalási portálokon 

felületeken található értékelések számszerű adatait 
szemlélteti. A két legfontosabb oldal a tripadvisor.com valamint a booking.com 
oldalt emeltem ki. Jól látható, hogy a konkurens szálloda kommentjeinek száma a 

tripadvisor.com

booking.com



 

 

19. ábra  A kapott értékelések száma a szállásfoglalási portálokon

Forrás: saját kutatás 

A következő diagram úgy vélem még 
szemlélteti. A booking.com oldalon 10
szálláshelyeket, a tripadvisor.com portálon pedig a maximum pontszám az 5. Jól 
látható, hogy a tripadvisor.com oldalon a Hotel Palazzo Zichy a ma
eredménnyel büszkélkedhet, azonban a
rendkívül kiemelkedőnek számít. Kutatásom során a boutique hotelek
fókuszáltam és ezen szálláshelyek 
csoportból egy, a Hotel Palazzo Zichy
mindegyikén kiemelkedő teljesítménnyel szerepelt.
pedig az egyetlen a boutique hotelek közül, mely az 5
büszkélkedhet, így lekörözve a Zara Hotel eredményeit. 

A két hotelt helyezésének eredményeit
összehasonlítottam. A Hotel Palazzo Zichy az 53., a Zara Hot
szerepel.  

A rendelkezésre álló adatokat regresszió számítás módszerével kívánom 
megvizsgálni, mely azt igazolja, hogy a fent
állnak egymással. Valóban összefüggés figyelhető
értékelések minősítése és a bevételek alapján. Igazolható
minél jobb értékeléssel és több kommen
Az adatok között elvégzett regresszió számítás eredménye
fel. A booking.com esetében ez az érték: 0,2202 tripadvisor.com portál esetén: 
0,5429. Mivel az értékek 0
adatmennyiség között gyenge korreláció van, a két érték között nincs szoros 
kapcsolat. Azaz matematikailag nem igazolható az értékek közötti összefüggés.
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. ábra  A kapott értékelések száma a szállásfoglalási portálokon 

A következő diagram úgy vélem még beszédesebb. A két portálon kapott értékelést 
booking.com oldalon 10-es skálán van lehetőség értékelni a 

szálláshelyeket, a tripadvisor.com portálon pedig a maximum pontszám az 5. Jól 
látható, hogy a tripadvisor.com oldalon a Hotel Palazzo Zichy a ma
eredménnyel büszkélkedhet, azonban a booking.com felületen kapott értékelése is 
rendkívül kiemelkedőnek számít. Kutatásom során a boutique hotelek
fókuszáltam és ezen szálláshelyek eredményeit hasonlítottam össze.

egy, a Hotel Palazzo Zichy az, amely a megvizsgált értéke
mindegyikén kiemelkedő teljesítménnyel szerepelt. A tripadvisor.com portálon 
pedig az egyetlen a boutique hotelek közül, mely az 5
büszkélkedhet, így lekörözve a Zara Hotel eredményeit.  

A két hotelt helyezésének eredményeit az összes bevétel alapján felállított listán
Hotel Palazzo Zichy az 53., a Zara Hotel pedig a 94. helyen 

A rendelkezésre álló adatokat regresszió számítás módszerével kívánom 
megvizsgálni, mely azt igazolja, hogy a fenti adatok milyen szoros kapcsolatban 
állnak egymással. Valóban összefüggés figyelhető-e meg a kommentek számai, az 
értékelések minősítése és a bevételek alapján. Igazolható-e, hogy ha egy szálloda 
minél jobb értékeléssel és több kommenttel rendelkezik az növelhet

ok között elvégzett regresszió számítás eredménye 0-hoz közeli értéket vesz 
fel. A booking.com esetében ez az érték: 0,2202 tripadvisor.com portál esetén: 
0,5429. Mivel az értékek 0-hoz közelítenek így az mondható, hogy a két 

gyenge korreláció van, a két érték között nincs szoros 
Azaz matematikailag nem igazolható az értékek közötti összefüggés.
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. A két portálon kapott értékelést 
es skálán van lehetőség értékelni a 

szálláshelyeket, a tripadvisor.com portálon pedig a maximum pontszám az 5. Jól 
látható, hogy a tripadvisor.com oldalon a Hotel Palazzo Zichy a maximum 

om felületen kapott értékelése is 
rendkívül kiemelkedőnek számít. Kutatásom során a boutique hotelek csoportjára 

hasonlítottam össze. Ebből a 
az, amely a megvizsgált értékesítési portálok 

A tripadvisor.com portálon 
pedig az egyetlen a boutique hotelek közül, mely az 5-ös értékeléssel 

z összes bevétel alapján felállított listán is 
el pedig a 94. helyen 

A rendelkezésre álló adatokat regresszió számítás módszerével kívánom 
i adatok milyen szoros kapcsolatban 

e meg a kommentek számai, az 
e, hogy ha egy szálloda 

heti-e a bevételeit. 
hoz közeli értéket vesz 

fel. A booking.com esetében ez az érték: 0,2202 tripadvisor.com portál esetén: 
hoz közelítenek így az mondható, hogy a két 

gyenge korreláció van, a két érték között nincs szoros 
Azaz matematikailag nem igazolható az értékek közötti összefüggés. 
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20. ábra  Korreláció számítás 

Forrás: Saját vizsgálat, 2012 

 

3.4.  A Zara Boutique Hotel online megjelenésének elemzése 

 
Az elméleti ismertetés után, konkrét példán keresztül megvizsgálom, hogy a 
gyakorlatban a korábban felsorolt trendek miként állják meg a helyüket. 

Felkutattam minden olyan meghatározó irányvonalat, melynek betartásával 
piacképes működésre képes egy szálloda.  

A következőkben a szálloda pillanatnyilag folytatott marketing programját kívánom 
minősíteni a szakirodalmi kritériumokban ismertetett alpontok tükrében. 

A dolgozatom későbbi részében a következtetések és javaslatok fejezetben kívánok 
további ötleteket adni a hotelnek, melyek segítségével online marketing stratégiáját 
eredményesebbé teheti. 

Az első és egyben a legalapvetőbb online megjelenési formával kívánom kezdeni az 
elemzésem, a hotel közvetlen értékesítési formájával: a saját weboldallal. 

3.4.1. Zara Boutique Hotel weboldalának elemzése 
 

A szállodák saját, hivatalos honlapjára nagy hangsúlyt kell fektetni. Minden esetben 
arra kell törekedni, hogy minél több foglalás történjen a hivatalos weboldalon 
keresztül, hiszen csak ezen a csatornán tudnak a szállodák jutalékmentesen 
értékesíteni.  

(Forrás: http://tmsz.eu/newsite/wp-content/uploads/2011/06/hotelonline.pdf,  
letöltve 2012.09.20.) 

Az elméletben felsorolt szempontrendszerek alapján kívánom megvizsgálni a hotel 
weboldalát. 
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Az oldal betöltése néhány másodperc alatt megtörténik. A Zara Boutique hotel 
weboldala rendkívül igényes, ízléses és mutatós. Egy boutique hotel esetében, ahol 
a külső megjelenés fölöttébb fontos, ez elengedhetetlen. A weboldal tükrözi a hotel 
színvilágát, a szobák minőségét, egységes képet kaphatunk a szállodáról. A 
weboldal letisztult és elegáns.  

Az oldal betöltése után feltűnt, hogy bizonyos képeket nem jelenít meg a weboldal. 
Reményeim szerint a honlap szerkesztői arra törekedtek, hogy a weboldal flashelt 
legyen, azonban ez sajnálatos módon nem így történt.  

A honlapon a tájékozódás egyszerű, amit a nyelv kiválasztása is elősegít. 
Elsősorban a szobafoglalás menü részét teszteltem. Arra voltam kíváncsi, hogyan 
tudnám elintézni a foglalást. Úgy vélem egyszerű, átlátható a szálloda rendszere, a 
foglalás gyorsan megoldható, kevés időt vesz igénybe.  

A lemondási feltételeket szintén ismertetik a foglalóval, amit rendkívül fontos 
kritériumnak tartok.  

Már a foglaláskor eldönthetjük, hogy mikor áll szándékunkban fizetni. Amennyiben 
előre kívánjuk rendezni a számlánkat, kedvezményes áron foglalhatunk, ami igen 
kedvező. 

3.4.2. Mobil weboldal elemzése 
 

Mivel magam is rendelkezem okos telefonnal, így lehetőségem volt megnézni a 
szálloda honlapját a mobil telefonomon is.  Az elméletben felsorolt pontokat 
kívántam tanulmányozni.  

Az oldal betöltése rövid ideig tartott. A weboldal felismerte a telefon rendszerét és 
automatikusan optimalizálta az oldalt.   

A mobilweboldal és a hagyományos honlap összhangban vannak. A megjelenő 
képek mérete megfelelő volt, néhányat azonban nem töltött be a mobil böngésző. 

A betűk rendkívül kicsik. Szükség volt a nagyítás módszerét alkalmaznom, ami 
kényelmetlenné tette a keresgélést.  

A weboldal alkalmas a készüléken történő foglalásra is, ami nem könnyű feladat. 
Szükség van nagyításra, amitől a képernyő teljesen szétesik, így bonyolulttá válik a 
foglalás. 

3.4.3. Szálláshely összehasonlító oldalakon való megjelenése 
 

Kutatásom másik vonatkozása, hogy felmértem a szálláshely összehasonlító oldalak 
jelentőségét az online szállásfoglalás tükrében.  

A kérdőívben több kérdést fogalmaztam meg néhány nemzetközi foglalási oldallal 
kapcsolatban is. Célom, hogy igazoljam, miszerint a gyakorlatban valóban nagy 
jelentőséggel bírnak ezen oldalak.  

http://tmsz.eu/newsite/wp-content/uploads/2011/06/hotelonline.pdf%2C%20%20let�ltve%202012.09.20
http://tmsz.eu/newsite/wp-content/uploads/2011/06/hotelonline.pdf%2C%20%20let�ltve%202012.09.20
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Ebben az alpontban arra voltam kíváncsi, hogy a vizsgált hotel a top 10-es 
nemzetközi szállásfoglalási oldalak közül hol hirdeti magát. Azért nemzetközi 
oldalakat választottam elemzésem alapjául, mert a hotel elsődleges célközönségét 
az üzleti, konferencia és szabadidős utazók teszik ki. 

A top 10-es OTA lista a következő oldalakat foglalja magába: 

1.Google Hotel Finger, 2. Bing Travel, 3. Hotels.com, 4. Laterooms.com, 5. 
Tripadvisor.com 6. Booking.com, 7. Hotels Combined.com, 8. Hotwire, 9. 
Venere.com, 10. Roomkey 

A Zara Boutique hotelnek 10 online felületből 6 helyen található meg a hirdetése. A 
legfontosabb nemzetközi oldalak 60 %-án aktív hirdetést folytat a szálloda. 

3.4.4. Keresőmarketing elemzése 
 

A Google az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró keresőoldal hazánkban. Azt 
vizsgáltam, hogy bizonyos kulcsszavak beírása esetén a Zara hotelt hányadik 
lehetőségként jeleníti meg a találati listán a rendszer. 

Kulcsszavas keresési módszert alkalmaztam, de több változatot is megpróbáltam.  

Az első kulcskifejezés esetemben a következő volt: „boutique hotel Budapest”. Első 
találatként a Zara Hotelt hozta ki a kereső, ami jó keresőoptimalizálási módszerre 
mutat. 

Második esetben: „hotel budapest 4 csillag” szavakra kerestem rá. Ez egy 
meglehetősen tág fogalomkör. Ebben az esetben a Zara hotelt nem hozta ki a találati 
listán a Google. Ellenben a konkurens négy csillagos boutique hotelek közül többet 
is megjelenített a rendszer, méghozzá az első oldalon. 

3.4.5. Facebook oldal elemzése 
 

Elsősorban azt vizsgáltam meg, hogy a szálloda rendelkezik-e Facebook profillal. 
Először úgy kezdtem el a keresést, hogy Zara Boutique hotel, ebben az esetben nem 
sikerült rátalálnom a szálloda profiljára. A helyes rákeresési sorrend: boutique hotel. 
Ekkor másodikként hozta ki a kereső a budapesti szállodát. Miután megnyitottam a 
honlapot „liek”- oltam a Zara Hotel profilját.  

Pozitívumnak tartom, hogy a hotel esetében lehetőségünk van akár a Facebook 
oldalon keresztül is szállást foglalni. A szakirodalomban már említettem, hogy ez is 
fontos kritérium a jövőt tekintve, hiszen a foglalások számát vizsgálva növekvő 
tendencia figyelhető meg a közösségi oldalakon történő foglalások esetében.  

A névjegy részben található a szálloda elérhetőségének pontos információi, mint a 
cím és a telefonszám. Lehetőségünk van akár Skype-on is elérni a szállodát. 
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Második lépésként azt mértem fel, hogy mennyire aktív a boutique hotel adatlapja. 
Ott jártamkor az utolsó posztolás szeptember elején történt. Ez alapján 
megállapítható, hogy nem folytat aktív posztolást a szálloda. 

 A Facebook falon leginkább képeket találhatunk, melyek felett angol szöveg 
olvasható valamint egy link. A linkre kattintva a szálloda hivatalos weboldalára 
jutunk el és a városban megrendezésre kerülő programokról olvashatunk 
információkat. Jó ötletnek tartom, hogy a linkekre kattintva az oldal automatikusan 
a szálloda honlapjára navigál, így, ha kedvünk támad a foglalásra, akkor azt nagy 
valószínűséggel a hotel honlapján tesszük meg.  
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4. Eredmények 
 

Feltételezéseim a következők voltak: 

4.1.  Első hipotézis 
 

Magyarországon az internet hozzáféréssel rendelkezők utazás előtt lényegében 
teljes körűen online tájékozódnak a szálláshelyekről.  

A 64 megkérdezett személy közül arra a kérdésemre, hogy utazás előtt használja-e 
az internetet szálláshelyről való tájékozódásra, mindenki igennel válaszolt.  A 100 
%-os igenlő válasz azt bizonyítja, hogy a feltételezésem igaznak bizonyul a nem 
reprezentatív kérdőíves kutatásom eredménye alapján.  

4.2.  Második hipotézis 
 

A rendelkezésemre álló a KSH által közölt felmérések az online foglalással 
kapcsolatban a következők: 2009- es évi foglalások 32 %- a online módon történik. 
forrás: KSH 2012. Ennek alapján a második hipotézisem a következő: Az online 
módon történő szállásfoglalás a 2009-ben mért 32 %-hoz képest nőtt.  

A válaszadók mintegy 75%-a, azaz 47 személy igennel válaszolt arra a kérdésemre, 
hogy foglalt-e már szálláshelyet az alábbi oldalak valamelyikén (booking.com, 
tripadvisor.com, hotels.com, laterooms.com, facebook.com, egyéb). 

Az általam készített nem reprezentatív kérdőív eredménye nem meglepő, hiszen a 
már korábban is bemutatott statisztikai eredmények alapján is elmondható, hogy az 
internet penetráció nő Magyarországon. A hipotézisemben megfogalmazott elvárást 
a populáció teljesítette. 

4.3.  Harmadik hipotézis 
 

Az OTA portálokon egy szálloda minél több kommenttel rendelkezik az értékelése 
annál jobb.  

A két változó adatmennyiség közötti kapcsolatot, az értékelés minősítése továbbá az 
oldalakon olvasható kommentek számai közötti kapcsolatot vizsgáltam meg 
korrelációs együttható számítással, minden egyes értékesítési felület esetében. Az 
eredmények minden esetben 0-hoz közeli értéket mutattak, a tripadvisor.com 
esetében volt a legnagyobb az érték, ennél az adatvagyonnál 0,54 volt a korrelációs 
együttható. Az eredmények azt mutatták meg, hogy a két változó adatmennyiség 
között nincs érdemi együttmozgás, gyenge korreláció van köztük. Tehát a 
feltételezésem nem bizonyult igaznak, melyet az általam végzett számítások 
eredménye alapján állítok.  
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4.4.  Negyedik hipotézis 
 

Minél jobb részértékelésekkel (és minél nagyobb mértékű jelenléttel) rendelkezik a 
következő OTA portálokon egy-egy szálláshely: (booking.com, tripadvisor.com, 
hotels.com, laterooms.com) annál magasabb bevételre tesz szert. A bevétellel 
kapcsolatos adatokhoz a turizmus.com által megjelentetett négycsillagos házak 
rangsorát használtam fel, a Zara Boutique Hotel konkurens szállodáinak bevételi 
adatainak hiányában.  

A rendelkezésemre álló adatok a következők: egy adattábla, mely a 4 csillagos 
házak rangsorát tartalmazza, melyet az összes bevétel alapján állított össze a 
turizmus.com internetes portál.  

Továbbá egy általam készített gyűjtő adattábla, ahol a Zara Boutique Hotel 
konkurens szállodáinak jelenlétét gyűjtöttem össze a kiemelt OTA oldalakon 
(booking.com, tripadvisor.com, hotels.com, laterooms.com), továbbá az ott szereplő 
kommenteknek számait, értékeléseknek a minősítését foglaltam össze (az adatok az 
adott letöltés időpontjában értelmezhetőek 2012.09. 12.).  

Hipotézisem vizsgálatához az úgy nevezett CoCo elemzést alkalmaztam, amely az  
objektivitásra lehetőséget adó saját objektum-értékelési eljárást fed le. 

A CoCo elemzés eredményei alapján felállítottam egy rangsort, a Zara Boutique 
Hotel és konkurens szállodái között.  

Ehhez az adatsorhoz hozzárendeltem a turizmus.com által meghatározott 
összbevétel alapján kialakult listán elfoglalt helyezést, melyet 21. ábra szemléltet. 

A két adatvagyon esetében alkalmaztam a korreláció számítást. Az érték ez esetben 
is 0-hoz közeli számadatot adott amely 0,3761. Tehát a vizsgált adatok 
viszonylatában a feltételezésem nem bizonyítható, így a hipotézisem nem 
igazolható. 
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21. ábra CoCo elemzés 

Forrás: Saját vizsgálat http://miau.gau.hu/myx-free/coco/beker_y0.php 2012 
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5. Javaslatok 
 

A soron következő felvetéseim szubjektív fejlesztési javaslatok, melynek 
létrejöttében segítségemre voltak a szakirodalmi egységben ismertetett szempontok, 
továbbá statisztikai adatok és az általam készített kérdőíves eredmények valamint a 
hipotéziseim eredményei.  

Első hipotézisem, mely szerint: Magyarországon az internet hozzáféréssel 
rendelkezők utazás előtt lényegében teljes körűen online tájékozódnak a 
szálláshelyekről beigazolódott.  Ennek alapján a soron következő fejlesztési 
javaslatokkal szolgálok a Zara Boutique Hotel online megjelenésével kapcsolatban. 

Közvetett értékesítési csatornák 

Megvizsgáltam, hogy az általam választott hotel a top10-es OTA oldalak közül 
melyeken van jelen. Ezen a területen hiányosságokat véltem felfedezni. A hotel 
üzleti stratégiájának fejlesztésére kívánom felhívni a figyelmet. Úgy gondolom, 
hogy egy ilyen szintű hotel, amelynek fő célcsoportját az üzleti, konferencia és 
szabadidős utazók alkotják, ezen meghatározó oldalak mindegyikén feltétlen 
képviseltetnie kell magát. A közvetett értékesítési csatornák közül a Zara Hotel 10 
oldalból 6 oldalon reprezentáltatja magát. Elsődleges és egyben magától értetődő 
ajánlásom, hogy a hotel azon oldalakon is hirdessen, melyeken eddig nem fogytatott 
marketing tevékenységet. Ezen oldalak a következők:  

1. Hotwire.com, 2. Venere.com, 3. Roomkey.com, 4. Laterooms.com 

A fenti oldalak közül egyet külön kívánok kiemelni, ez pedig a Hotwire.com. Ezen 
portálon a hotel, mint már említettem, nincs jelen. Úgy gondolom, hogy ez 
önmagában is jelentős kiesést jelent a szobaár bevételek tekintetében. A kutatási 
munkám során feltűnt, hogy ez az értékesítési portál, nem csupán önmagában 
működik, hanem összeköttetésben van egyéb online felülettel, a YouTube-al is. Ezt 
a felületet naponta több millió látogató keresi fel. Ennek eredményeként, nem 
csupán eggyel több megjelenési oldallal bővülne a szálloda értékesítési felülete, 
hanem sokkal több potenciális vevőhöz juttathatná el így hirdetéseit. 

Közvetett értékesítési csatornákon való megjelenési rangsor 

Vizsgálatom másik szempontját az adta, hogy a Zara Hotelt a konkurens szállodák 
megjelenésével is összehasonlítottam ezen OTA portálokon az alapján, hogy 
hányadik helyezésként jelenik meg. A szakirodalmi részben az OTA oldalak közül 
kettőt kiemelten is elemeztem, a booking.com valamint a tripadvisor.com oldalakat. 
A statisztikai adatok alapján ez a két online portál bonyolítja le a legtöbb foglalást 
évente. 

A két felület közül a tripadvisor.com a fontosabbnak tartott közvetett értékesítési 
csatorna. Évente ez az oldal bonyolítja le a legtöbb foglalást. A szakvélemények 
állítása szerint nem mindegy, hogy a hotel hányadikként jelenik meg az oldalon. A 
legnagyobb forgalmat ez első oldalon megjelent szállodák generálják. 

http://miau.gau.hu/myx-free/coco/beker_y0.php
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A Zara Boutique Hotel ezen oldalon jelen van, azonban csak a második találati 
listán érhető el. További probléma az, hogy a konkurens szállodák közül, több is a 
Zara Hotel előtt jelenik meg, méghozzá az első oldalon. Így a szálloda potenciális 
vevőkört veszít el.  

A következő ábra a jól szemlélteti, hogy ezen portálon a tripadvisor.com-on 
olvasható a legtöbb komment. Az adatok a 2011-es év viszonylatát szemléltetik. 

 

22. ábra  Szállásfoglalási portálokon olvasható kommenteknek számai 

Forrás: http://www.olery.com/wp-content/uploads/2012/07/Olery-infographic-
naked-truth-about-hotel-reviews-big_whblog.jpeg, 2012. 

Facebook 

Dolgozatom írása alatt többször is kiemeltem a közösségi háló fontosságát. Azt is 
megvizsgáltam, hogy a hotel adatlapjának felépítése milyen. A kérdőívben többek 
közt arra is kíváncsi voltam, hogy a szálláshely foglalók valóban megtekinti-e a 
szálláshely profilját. 

Első lépésben azt mértem fel, hogy azok rendelkeznek-e Facebook profillal. A 
megkérdezettek mindegyike regisztrálva van ezen felületen.  A válaszadók 
többsége, 66 % igennel válaszolt arra a kérdésemre, hogy megtekintik-e a 
szálláshely Facebook profilját. Az eredmények is alátámasztják, hogy ma már az 
idegenforgalom esetében is jelentőséggel bír ezen közösségi portál.  

A Zara Hotel esetében a következő fejlesztési javaslatokkal kívánok élni. 
Elsődlegesen aktívabb posztolást kell alkalmaznia a szállodának ezen a felületen. 
Dolgozatom írása alatt többször is találkoztam azzal a jelenséggel, hogy különböző 
szálláshelyek meghirdetett akcióit „like”-olták ismerőseim. Így engem is arra 
sarkalltak, hogy rákattintsak az adott szálláshely hirdetésére. A linkre kattintva a 
legtöbb esetben a szálláshely hivatalos közvetlen értékesítési oldalára, azaz a 
honlapra navigált a rendszer. A Zara Hotel Facebook profilján keresztül, szintén 
akciós hirdetésekkel vonzhatna vendégeket. Úgy vélem a meghirdetett akciók, mint 
például: 2 személyes vacsora, vagy akár wellness csomag kisorsolása a ,,like”-olok 
és megosztók között, a szálloda számára nem jelentene nagy kiadást. A köztudatban 
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így fokozottabban terjedne a szálloda neve. A meghirdetett nyereményjátékokat 
idegen nyelven is publikálni kell, hiszen a szálloda fő utasforgalma a beutazó 
turizmusból tevődik össze. A közösségi oldalon sok esetben az ismerőseink körét 
külföldi barátok, ismerősök is kiegészítik.     

Mobil weboldal fejlesztése 

A fentiekben már megvizsgáltam és értékeltem a mobilra optimalizált weboldalát a 
Zara Hotelnek. A kérdőívem eredménye is azt támasztja alá, hogy az okos telefonon 
történő foglalók száma rohamosan növekszik. A válaszadók csaknem 100%-a 
rendelkezik már ilyen készülékkel és használják is telefonjukat tájékozódásra. Úgy 
vélem, hogy a következő lépés a mobilos foglalás fokozott elterjedése lesz. Épp 
ezért fontos, hogy a mobil weboldal foglalási rendszere minél tökéletesebb legyen. 
A következő pontokba összefoglaltam a fejlesztési javaslataimat, személyes 
tapasztalat alapján: 

• Nagyobb betűméret 
• Képek jobb megjelenítése, betöltése 

Pinterest 

A Pinterest nem más, mint egy közösségi képmegosztó weboldal. Úgy vélem, hogy 
lehetőség lakozik benne a szálloda számára. Az oldal 2009-ben kezdte meg 
működését, mára bekerült a 10 legnépszerűbb közösségi oldal közé. Az oldalra 
regisztrálók száma pedig exponenciálisan növekvő tendenciát mutat. A2012-es 
januári adatokból az is kiderül, hogy a Pinterest annak ellenére, hogy fiatal 
szolgáltatásnak mondható, több forgalmat továbbít a külső weboldalakra, mint a 
YouTube vagy a Twitter. Az oldalon személyre szabottan összeállított rendszer 
szerint saját magunk által készített fotókat vagy éppen a weben talált képeket 
tölthetünk fel, azaz „pinelhetünk”. Különböző kategóriák vannak feltűntetve, 
melyek közül a művészet a divat és a dizájn a legerősebb terület. A marketingesek 
komoly potenciált látnak a hálózatban. Az USA-ban több sikeresnek mondható 
kampány indult már erre az oldalra építve, ami fontos tényezőnek mondható a 
közösségi oldalak jövőjét illetően. A Pinterest oldalának egyértelmű irányérzéke 
van a bevételszerzésre is. Az oldalon a „gifts” rovatot használva lehetőségünk van 
eljutni egy webshopba, ahonnan meg is rendelhetjük az általunk választott terméket. 
Úgy vélem egy ilyen szállodának, mint a Zara Boutique Hotel, mely a boutique 
hotelek kategóriájába tartozik, ahol a dizájn kiemelkedően fontos szerepet játszik, 
egy ilyen közösségi oldalon is jelen kell lennie. Első lenne a boutique hotelek 
között, amely kihasználja ezt a lehetőséget. Úgy, ahogy az Amazon teljes kínálata 
megtalálható az oldalon és vásárolhatunk is, egy szálloda is értékesítheti szobáit, 
hiszen azok „termékek”. Úgy gondolom, hogy a legjobb döntés az lenne, ha az oldal 
automatikusan a hivatalos weboldalra navigálná az érdeklődőt. Így az esetleges 
foglalást is ezen a felületen keresztül hajtaná végre, ami, több bevételt 
eredményezne a szállodának. A Pineteresten való reklám azért is fontos, mivel a 
közösségi háló, csakúgy, mint a Facebook mobiltelefon applikációként is letölthető. 
Az oldal további előnyének tartom, hogy a Facebook oldal és Pinterest működése 

http://www.olery.com/wp-content/uploads/2012/07/Olery-infographic-naked-truth-about-hotel-reviews-big_whblog.jpeg
http://www.olery.com/wp-content/uploads/2012/07/Olery-infographic-naked-truth-about-hotel-reviews-big_whblog.jpeg
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összeköttetésben van, mivel ha a Pinteresten „like”-olunk lehetőség van azt a 
Facebook profilon is láthatóvá tenni.  

Ösztönzés a kommentálásra 

A kommentekkel kapcsolatban a harmadik hipotézisem vizsgálatakor azt kutattam, 
hogy az OTA portálokon egy szálloda minél több kommenttel rendelkezik az 
értékelése annál jobb. Ezen feltevésem matematikailag azonban nem igazolható.   

Azonban a kérdőíves kutatásomban megkérdeztem, hogy azon válaszadók, akik 
igénybe veszik utazás előtt a szállásfoglalási oldalakat, megtekintik-e a választott 
szálláshelyről az értékelést, elolvassák-e a kommenteket. Az értékeléseket a 
válaszadók 94%-a, a kommenteket pedig 92% tekinti meg. Mindezek összessége 
hatással van döntésükre. A válaszadók 87% mondta azt, hogy befolyásolja döntését, 
hogy mit olvasott a választott szálláshelyről.  A kérdőíves kutatásom ezen 
eredményei alapján azt javasolnám, hogy a szállodának ösztönöznie kell a 
vendégeket arra, hogy amennyiben elégedettek voltak a szolgáltatással, akkor azt 
írásban is fejezzék ki.   
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6. Összefoglalás 
 

Szakdolgozatomban ismertettem a turizmussal kapcsolatos alapvető fogalmakat, 
felhívtam a figyelmet annak gazdasági jelentőségére. Ezek után a választott 
témámhoz szorosan kapcsolódó területekkel foglalkoztam, mely az online 
marketinget és ennek eszközeit fedte le. Ennek a területnek a turizmussal 
kapcsolatos vetületét, az online értékesítési csatornákat emeltem ki. 
Megfogalmaztam, miért jó online módon szállást foglalni, továbbá ismertettem, 
melyek az ismérvei azon portáloknak, melyeken nyugodt szívvel intézhetjük 
szállásfoglalásunkat.  

Igyekeztem minden olyan innovatív értékesítési felületet ismertetni, melyek 
alkalmazásával a szálláshelyek értékesítésével foglalkozó vállalatok piacképes 
működést folytathatnak. A szakirodalmi háttér bemutatás után mindezt, egy konkrét 
vállalati példán keresztül vizsgáltam meg. A Zara Boutique Hotel jelenleg folytatott 
online marketing tevékenységét elemeztem. Felmértem, hogy a szakirodalmi 
részben felsorolt innovatív irányvonalakat a Zara Hotel milyen mértékben 
alkalmazza online értékesítése során. Kiemeltem a pozitívumokat, illetve a 
hiányosságokra a dolgozatom utolsó részében a javaslatok fejezetben tértem ki.  

Az elemzésem után a javaslataimmal, hipotéziseimmel összefüggő kérdéseket 
fogalmaztam meg, melyeket kérdőív formájában jutattam el a segítségemre álló 
személyekhez. Az általuk közölt válaszokat kiértékeltem, és diagramon 
szemléltettem. A következtetéseket levontam és felmértem, hogy a hipotéziseim 
valóban bizonyosságot nyertek-e vagy sem.  

A nem reprezentatív 64 darab kérdőív eredményeinek tükrében továbbá a CoCo 
elemzés és regresszió számítás alkalmazásával az általam megfogalmazott 
hipotéziseket elemezetem, Elemzésem célja az volt, hogy matematikailag is 
bizonyosságot nyerjenek állításaim. 

Így bizonyosságot nyert, hogy napjainkban utazás előkészítésében az internet 
valóban kiemelkedően fontos szerepet játszik. Az utazni vágyók ma már online 
tájékozódnak a szálláshelyekről. Elsősorban az úgynevezett utazási gyűjtőportálokat 
részesítik előnyben, ahol is számtalan szálláshellyel találkozhatnak, melyek közül 
kedvükre válogathatnak. Döntésüket segíti, hogy ezen portálokon megtekinthetik a 
szálláshelyek értékelését, valamint az ott szereplő bejegyzések, kommentek szintén 
hozzájárulnak, hogy a legjobb szálláshelyet választhassák. Mindezen szempontok 
valóban fontos kritériumnak mondhatók, hiszen az általam megkérdezettek nagy 
százalékának döntésére hatással volt, hogy ezen portálokon mit olvastak az adott 
szálláshelyről. 

Szintén beigazolódott, hogy az online szállásfoglalás ma már szinte természetesnek 
mondható. A válaszadók nagy százaléka ily módon és  sok esetben ezeken a 
portálokon keresztül intézi ezen tevékenységét.  

Végül dolgozatom utolsó nagy egységében, a javaslatok fejezetben, a kérdőív 
eredményei alapján, továbbá a statisztikai és szakirodalmi adatok viszonyában 
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javaslatokat fogalmaztam meg a Zara Boutique Hotel számára. Egyrészt a már 
alkalmazott stratégiák fejlesztésére teszek javaslatot, másodsorban pedig egy új 
ötlettel kívánok szolgálni a szálloda számára, melynek alkalmazásával, üzleti 
stratégiájába való beépítésével még jobb eredményeket érhet el és tovább növelheti 
piaci részesedését.  

Szakdolgozatomat egy ide illő gondolattal zárom, mely úgy gondolom, hogy 
kutatási munkám során valóban bizonyosságot nyert és jól összegzi munkámat: 

A siker titka: a hitelesség és az állandó online jelenlét. 
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8. Mellékletek 
 

1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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9. Függelékek 
 

1. számú függelék: Konzultációkon való részvétel igazolása 
2. számú függelék: Nyilatkozat (1) 
3. számú függelék: Nyilatkozat (2) 
4. számú függelék: A szakdolgozat rövid bemutatása 
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1. számú függelék 

Konzultációkon való részvétel igazolása 

 

A hallgató neve: Hajnal Henrietta  

 

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens 

 

A témát kiadó önálló oktatási szervezeti egység neve: Szent István Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdasági és Vidékfejlesztési Intézet 

 

Nevezett hallgató a 2012/2013 tanévben a szakdolgozat készítésével kapcsolatos 
konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített dolgozatot A turisztikai szolgáltatók 
online megjelenítésének eszközei címmel bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához 
kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. 

 

 

Gödöllő, 2012.10. 19. 

 

....................................... 

konzulens aláírása 
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2. számú függelék 

Nyilatkozat (1) 

Alulírott Hajnal Henrietta a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Turizmus-vendéglátás szak, Konferencia- szervező menedzser szakirány, nappali tagozat 
végzős hallgatója nyilatkozom, hogy  A turisztikai szolgáltatók online megjelenítésének 
eszközei címmel védésre benyújtott szakdolgozat saját munkám eredménye, amelynek 
elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően 
kezeltem. 

Gödöllő, 2012.10. 19. 
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3. számú függelék 
Nyilatkozat (2) 

 

A szakdolgozat készítőjének neve: Hajnal Henrietta 

A szakdolgozatcíme: A turisztikai szolgáltatók online megjelenítésének eszközei 

 

A kutatási munka helyszíne (a cég/szervezet megnevezése): 

A külső konzulens vagy kontaktszemély 

Neve: 

Telefonszám: 

Email: 

Igazolom, hogy nevezett hallgató a 20.../20... tanévben a fent megnevezett szakdolgozathoz 
kapcsolódó kutatási feladatot a megnevezett helyszín(ek)en végezte. A felhasznált céges 
információkhoz, adatokhoz való hozzáférését biztosítottuk, azok felhasználásához 
hozzájárulunk.  

A hallgató az elkészített dolgozatot bemutatta. A dolgozatnak a Záróvizsgához kapcsolódó 
bírálati eljárásra való beadásával egyetértek. 

Gödöllő, 2012.10.19. 

............................................................... 

konzulens/kontakt személy 

(cégszerű) aláírása 
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4.  számú függelék 

 

Szakdolgozat rövid bemutatása 

 

 

 

A szakdolgozat készítőjének neve: Hajnal Henrietta 

A szakdolgozat címe: A turisztikai szolgáltatók online megjelenésének formái 

A témát kiadó önálló szervezeti egység neve: Szent István Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdasági és Vidékfejlesztési Intézet 

A belső konzulens neve és beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens 

Kulcskifejezések: online értékesítés, online szállásfoglalás, online marketing, internet,  

A dolgozat rövid leírása: A szakdolgozatom témája az E-turizmus fejlesztése.  
Célom, az volt, hogy bemutassam napjaink meghatározó trend irányvonalait az 
online értékesítés, szálláshely foglalás területein. Szakdolgozatom során először a 
szakirodalomban tájékozódtam a témával kapcsolatban, majd saját vizsgálatot 
folytattam, melynek módszerei: kérdőív, hasonlóságelemzés, korrelációvizsgálat. A 
témát egy valós példán keresztül is megvizsgáltam. A Zara Boutique Hotel jelenleg 
folytatatott online értékesítési formáit mértem fel. Célom a kutatással az volt, hogy 
felvetéseimet matematikailag is alátámasszam. Dolgozatom utolsó fejezetében 
javaslatokat fogalmaztam meg a Zara Boutique Hotelnek ahhoz, hogy online 
marketing tevékenységét tovább fejleszthesse. 
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