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rzyjęcie „barw” nowej marki, obok
istotnych elementów wizualnych, jest
jednocześnie podjęciem zobowiązania do reprezentowania konkretnych
standardów obsługi gości. Marka bowiem,
w tym wypadku, ma znaczenie przekładające
się na wiele elementów postaw zawodowych
we wszystkich obszarach funkcjonowania
hotelu. To właśnie te zachowania zespołów
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hotelowych w znacznej mierze sprawiają, że
goście kojarzą daną markę (dobrze lub nie),
łączą z nią swoje emocje, wiążą się z nią lub
od niej oddalają.

Standardy jako wyróżnik
marki i hotelu
Np. w przypadku marek Grupy Accor każda
z nich ma swoje DNA, które jest odświeżane

i nieustannie ożywiane przez centralne zespoły przeznaczone do opieki nad nią. Dla każdej
marki tworzone są programy dotyczące
standardów postaw i obsługi gościa, które
następnie są wdrażane z dużą konsekwencją
w całej rodzinie hoteli.
Nie chodzi tu o podstawowe umiejętności
związane z przeprowadzeniem np. check-inu,
obsługi gościa w restauracji czy barze, które
www.e-hotelarz.pl
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Proces uzgodnienia porozumienia franczyzowego w hotelarstwie jest stosunkowo złożony i wieloaspektowy.
Kluczowymi obszarami zazwyczaj dyskutowanymi w trakcie przygotowań – poza samymi warunkami finansowymi – jest wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku, niezbędne do wdrożenia zmiany, remonty, inwestycje,
które mogą wiązać się z trudnymi decyzjami. Dochodzą do tego zmiany w elektronicznych systemach obsługi, dostosowanie do działań marketingowych, sprzedażowych i dystrybucyjnych franczyzodawcy. W natłoku
działań zmierzających do przyjęcia marki oraz emocji związnych z jej pojawieniem się, nie możemy zapominać o najistotniejszych elementach związanych z odpowiednim poziomem obsługi gościa.

Zarządzanie
możemy odnaleźć w większości markowych
hoteli. Chodzi o przekazanie czegoś więcej
– ducha danej marki, jej wartości, obietnicy,
wyrażonych w zachowaniach, gestach, słowach, uśmiechu. Projekty takie jak „MoveUp”, „You” czy „Mercure Quality Guarantee”
zmieniły znacząco pracę zespołów hotelowych.

Standardy jako sposób reakcji
w trudnych sytuacjach
Głęboko zakorzenione w postawach pracowników standardy marki pozwalają również
na właściwe reagowanie w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach. Praca hotelarza,
której istotą jest obsługa gości, i to w wielu
różnych obszarach, niesie ze sobą potencjalne ryzyko takich zdarzeń. Im większy hotel
tym to ryzyko jest większe, chociaż nieduże
jednostki wcale nie są od niego wolne.
W chwili, kiedy następuje zdarzenie trudne
i nieprzewidziane, tym co nas ratuje, co
podpowiada nam sposób reagowania, są
właśnie wcześniej przekazane i przećwiczone
standardy.
Oczywiście, żadne szkolenie czy warsztat
nie są w stanie przygotować pracowników
do reagowania we wszystkich możliwych
przypadkach, natomiast ugruntowane postawy, kluczowe sposoby reakcji, podpowiadają kierunek działania, zwiększają opanowanie,
zmniejszają stres i pozwalają nie pogarszać
sytuacji, co często może mieć miejsce, kiedy
nasze działania są chaotyczne. Dzięki standardom zachowań i odpowiednim postawom
pracowników udaje się zmienić sytuację
trudną, która może zniechęcić gościa do
hotelu, w jego satysfakcję i lojalność.

Standardy jako sposób
tworzenia wartości
Rynek hotelarski w Polsce podlega dynamicznemu rozwojowi. W czasach, kiedy
niemal żaden obszar rynku nie jest wolny od
konkurencji, walka o udział w nim staje się
twarda. Jest to zauważalne szczególnie
w okresach sezonowej dekoniunktury. Pojawia
się wtedy wzmożona rywalizacja cenowa
i ofertowa. W trosce o budżet, hotele podejmują różne działania oszczędnościowe.
Tymczasem tym, co w sytuacji wzmożonej
walki o klienta może przynieść rynkową
przewagę są właśnie standardy obsługi.
Odpowiednia postawa i zachowania pracowników, które gwarantują powtarzalną, wysoką
jakość obsługi, są niezmiernie silnym narzęwww.e-hotelarz.pl

patronem cyklu tematów o franczyzie jest

Marka ma znaczenie przekładające się na wiele
elementów postaw zawodowych we wszystkich
obszarach funkcjonowania hotelu. To właśnie te
zachowania zespołów hotelowych w znacznej mierze sprawiają, że goście kojarzą daną markę (dobrze
lub nie), łączą z nią swoje emocje, wiążą się z nią
lub od niej oddalają
dziem budowania wartości hotelu i dodatkowych przychodów. I chociaż brzmi to paradoksalnie, w czasie kiedy przychody spadają,
tym bardziej powinno się inwestować w szkolenia, warsztaty oraz działania poprawiajace
i ugruntowujące postawy obsługi gości. To
nic innego jak ucieczka do przodu.

Odpowiedzialny
franczyzodawca
Przyjmując takie rozumienie marki, Orbis
wraz z Grupą Accor, jako franczyzodawcą,
przekazuje franczyzobiorcom, już na począt-

Głęboko zakorzenione
w postawach pracowników standardy marki
pozwalają również na
właściwe reagowanie
w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach.
Dzięki
standardom
zachowań i odpowiednim postawom pracowników udaje się zmienić
sytuację trudną, która
może zniechęcić gościa
do hotelu, w jego satysfakcję i lojalność.
ku współpracy, odpowiednie standardy
dotyczące zarządzania personelem, kształtowania postaw i zachowań dotyczących
obsługi gości, a także wiedzę i umiejętności
wynikające ze specyficznych programów dla

danej marki. Grupa oferuje partnerom franczyzowym wsparcie polegające na przekazaniu podstawowych standardów personalnych, w postaci wzorów dokumentów, poprzez
szeroką ofertę szkoleń i pomocy przy wdrażaniu globalnych projektów dla danej marki.
Hotele franczyzowe, na równi z hotelami
własnymi są obejmowane wdrażanymi zmianami w zakresie standardów obsługi i DNA
marki, co daje poczucie siły i dużego, wspólnego potencjału marki.
Zespół ekspertów działu zarządznia zasobami ludzkimi oferuje swój know-how,
możliwość konsultacji i pomoc. Szczególną
ofertą szkoleniową w zakresie standardów
marki jest „Académie Accor Polska i Kraje
Bałtyckie” będąca centrum szkoleń i rozwoju.
Polski oddział Académie, będąc reprezentantem Académie Accor w Paryżu przekazuje
i oferuje szkolenia zgodne z bieżącą strategią
dla marki, o charakterze e-learningu, czy
„in-class”.
Ponadto Académie Accor podejmuje wiele
innych działań zmierzających do poprawy
i ugruntowania standardów obsługi gości.
Przykładem jest organizacja eliminacji regionalnych i krajowych do konkursu młodych
profesjonalistów „Accor Challenge”. Jest to
wydarzenie skierowane do osób zatrudnionych
w hotelach, w wieku pomiędzy 18 do 25 lat.
Celem konkursu jest wybór utalentowanych
pracowników, którzy w najlepszy sposób
realizują standardy obsługi gościa w obszarach recepcji, restauracji, baru, służby pięter
i kuchni. „Walka na standardy” odbywa się
pod okiem komisji profesjonalistów, a zwycięzcy biorą udział w zawodach międzynarodowych w Paryżu. W tym roku Académie
gościła również pracowników hoteli franczyzowych. •
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