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1. Įvadas
Kauno viešbučio direktorius Šarūnas Mereckas ir marketingo ir pardavimų vadovė Giedrė
Cipkutė sėdėjo pasitarimų kambaryje ir peržiūrinėjo „Kauno“ viešbučio veiklos ketvirčio ataskaitą
ir klientų apklausos rezultatus. Rezultatai šiek tiek nuvylė vadovą, nes padidėjus keliautojų
srautui Kauno oro uoste jis planavo, kad lankytojų skaičius viešbutyje išaugs, tačiau taip
nenutiko. O klientų apklausos rezultatai nustebino marketingo vadovę – ji nesusimąstė, kad
dauguma klientų pas juos apsilanko vieną kartą, kas reiškia, jog viešbutis susiduria su lojalumo
problema. Šarūnas su Giedre sutarė atidžiai išnagrinėti visas galimybes, kurių neišnaudoja
viešbutis, ir paruošti veiksmų planą, kaip maksimizuoti viešbučio užimtumą, padidinti apyvartą ir
pajamas. Kaip pritraukti pavienius turistus? Kaip padidinti viešbučio užimtumą savaigaliais? Kaip
padaryti esamus viešbučio klientus lojaliais ir padidinti pakarototinų apsilankymų skaičių? Ką daro
konkurentai, kad išlaikytų klientus lojaliais? Šarūnas susitarė dėl kito susitikimo, kada Giedrė
turės pristatyti patobulintą „Kauno“viešbučio marketingo strategiją.

2. Apie „Kauno“ viešbutį
„Kauno“ viešbutis – keturių žvaigždučių verslo klasės viešbutis, įsikūręs renovuotame
senoviniame pastate, centrinėje Kauno pėsčiųjų gatvėje Laisvės alėjoje. Laisvės alėja – beveik 1
kilometro ilgio pėsčiųjų gatvė, kurioje pilna jaukių kavinukių, restoranų, parduotuvių. Šioje gatvėje
vyksta tradicinės ūkininkų ir amatų mugės. Tai tarsi gyva Kauno miesto arterija, todėl viešbučio
kambariai su vaizdu į šią gatvę yra labai mėgstami viešbučio svečių. Puiki lokacija – didžiausias
viešbučio išskirtinumas.
Viešbutis “Kaunas” įkurtas 1999 metais, jame dirba 54 darbuotojai. 85 kambariai išdėstyti
dviejuose korpusuose. A korpusas įkurtas senoviniame pastate su originalia architektūra.
Dauguma A korpuso kambarių yra su vaizdu į Laisvės alėją. B korpusas - 2003 metais pastatytas
modernaus stiliaus pastatas vidiniame viešbučio kieme. 2007 metais prie šio korpuso pastatytas
priestatas. Visi kambariai yra su vaizdu į aplinkinius namus.
Viebučio kambariai yra 5 skirtingų tipų (žr. 1 lent.): 33 standartiniai (vienviečiai ir dviviečiai),
34 liukso kambariai (vienviečiai ir dviviečiai), 3 apartamentai, 3 liukso apartamentai. Taip pat yra
restoranas, baras su lauko terasa, konferencijų salės, sporto klubas, baseinas, sauna ir mini golfo
aikštelė ant stogo.
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Kambario tipas
Standartinis
Aukštesnės klasės
Liuksas
Prabangus liuksas
Jungiamasis kambarys
Trivietis

Apsistojančių asmenų sk.
Vienvietis
Dvivietis
Vienvietis
Dvivietis
Vienvietis
Dvivietis
Vienvietis
Dvivietis
4 asmenys
3 asmenys

Standartinė kaina
LTL/EUR
255 / 74
310/90
310/90
350/101
350/101
420/122
420/122
490/142
560/162
390/113

1 lentelė. "Kauno" viešbučio kambarių kainos

Viešbutyje esančiame restorane „55o“ vienu metu galima aptarnauti 84 žmonės. Pirmajame
aukšte esančioje kavinėje - dar 30 žmonių. Šis restoranas Lietuvoje bei visoje Rytų Europoje yra
ypatingas tuo, kad jame yra įrengta naminės degtinės „Samanės“ gaminimo įranga, bei iš filmų ir
piešinių galima sužinoti beveik visą naminės degtinės gaminimo istoriją. Ką tik pagaminta
„Samane“ restorane gali mėgautis jo lankytojai, o viešbučio svečiams, kurie apsistoja viešbutyje,
suteikiama welcom drink kortelė, kurią pateikus restorane galima atsiimti stikliuką samanės kaip
svetingumo dovaną.

3. Viešbučio svečiai
80 % viešbučio klientų - užsienio šalių verslininkai. Todėl viešbučio užimtumas didesnis darbo
dienomis ir mažesnis savaitgaliais. Viešbutis sudaręs sutartis su Lietuvos įmonėmis. Jos
rezervuoja šį viešbutį savo svečiams. Tokių klientų – 85 %.
20 % viešbučio svečių – pavieniai užsienio turistai, atkeliaujantys poilsiniais, pažintiniais,
pramoginiais ar kitais tikslais bei turintys didesnes nei vidutines pajamas. Daugiausia ne verslo
tikslais atvykstančių turistų yra iš Vokietijos. Tačiau pasikeituss „Ryanair“ oro linijų maršrutams
Kauno oro uoste, šie skaičiai gali kisti.
Pagal atliktą viešbučio svečių apklausą, 26 % svečių atvyksta iš Skandinavijos šalių, 21% - iš
Vokietijos.
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Skandinavijos
šalys

26,25%

Suomija

12,50%

Švedija

8,75%

Norvegija

5%

Vokietija
Baltijos šalys

21,25%

11,25%

41,25%

Kitos šalys

Lietuva

5%

Latvija

5%

Estija

1,25%

Rusija

6,25%

Danija

3,75%

D.Britanija

3,75%

Slovakija

2,50%

Kroatija

1,25%

Kinija

1,25%

Prancūzija

6,25%

Belgija

3,75%

Austrija

2,50%

Italija

2,50%

Turkija

1,25%

Portugalija

2,50%

Lenkija

1,25%

Šveicarija

1,25%

JAV

1,25%

2 lentelė. Viebučio „Kaunas“ svečių pasiskirstymas pagal šalis

Viešbučio svečių pasiskirstymas pagal lytį: vyrai 71,25 %, moterys 21,75.
Viešbučio svečių pasiskirstymas pagal amžių: 18-25 metų – 9 %, 26-35 metų – 30 %, 36-50
metų 37 %, 50 metų ir vyresni – 24 %. Didžiausias procentas respondentų buvo 36-50 metų
amžiaus žmonės.
Lietuviai sudaro vos 20 % viešbučio svečių. Lietuviams viešbutis siūlo savaitgalio pasiūlymus:
pvz., bilietus į teatrą ir nakvynę.
Iki šiol „Kauno“ viešbutis orientavosi išskirtinai į verslo klientus. Kauno oro uoste atsiradus
Europos pigių skrydžių bendrovei Ryanair, į Kauną plustelėjo didelis užsienio turistų skaičius,
tačiau viešbutis antpūdžio nepajuto.
Viešbutis Ryanair klientams, kurie atvyksta vėlai naktį, siūlo nemokamus užkandžius. Ši
paslauga buvo labai gerai įvertinta viešbučio svečių.
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4. Konkurencinė aplinka
Kaune yra per 3 tūkst. apgyvendinimo viešbučiuose ir svečių namuose vietų (2012 m II
pusmečio duomenys). Per pastaruosius ketverius metus Kaune atsidarė bent 3 dideli viešbučiai,
kiti prisijungė prie tarptautinių viešbučių tinklų (Park Inn, Europa Royale).
Iš viso Kaune šiuo metu yra 10 keturių žvaigždučių viešbučių: „Daugirdas“, „Europa Royalle“,
„Amberton Cozy“, „Park Inn“ , „Sfinksas“, „Hermis“, „Perkūno namai“, „Daniela“, „Santakos
viešbutis“(Best Western) ir „Kaunas“. Viešbučiai, kurie priklauso tarptautiniams tinklams, turi
didesnį žinomumą, lengviau gauna klientus. Viešbučiai konkuruoja ne tik geromis kainomis, bet ir
aktyvia reklama, papildomomis paslaugomis.
Konkurentų analizė yra viena iš svarbiausių marketingo strategijos dalių. Puikus konkurentų
išmanymas gali jums padėti surasti konkurencinį pranašumą.

4.1 Konkurentų aprašymas
Kodėl strategiškai taip svarbu gerai išmanyti savo konkurentus? Žinios apie konkurentus – tai
teisėta informacija, kurie padės jums atrasti konkurencinį pranašumą. Konkurencinis pranašumas
– tai pasiūlymas, suteikiantis vartotojui didesnę vertę. Tačiau didesnę vertę savo vartotojams
galime suteikti tik tada, kai žinome, kokią vertę jiems suteikia mūsų konkurentai, todėl informacija
apie konkurentus yra esminė bendrovės strategijos dalis. Pirma, aprašydami konkurentus mes
apžvelgiame jų silpnąsias puses, kurias mes galime išnaudoti. Taip pat mes galime numatyti
konkurentų atsakomuosius veiksmus į mūsų suplanuotas strategijas kitų bendrovių strategijas ir
pasikeitimus verslo aplinkoje. Trečia, ši proaktyvi informacija suteikia įmonei galimybę staigiai
veikti – greičiau pritaikyti puolimo strategiją siekiant išnaudoti galimybes ir užtvirtinti bendrovės
stiprybes. Tuo pačiu,esant butinybei, skubiai pritaikyti gynybos strategiją, kai iškyla grėsmė jog
konkurentai pasinaudos bendrovės silpnybėmis. (Fleisher and Bensoussan, 2007)
Tos bendrovės, kurios reguliariai seka savo konurentų veiksmus, turi stiprų konkurencinį
pranašumą. Todėl, norint sėkmingai konkuruoti, būtinas išsamus konkurentų aprašas. Tai gali
būti palyginta su šachmatų žaidimu: kai žinote, koks bus jūsų oponento kitas ėjimas. Kai esate
apgalvojęs bent vieną ėjimą į priekį, esate vienu žingsniu arčiau laimėjimo. Kaip šachmatų
žaidime, taip ir versle, puolimas – geriausia ginyba. (Fleisher and Bensoussan, 2007)
Paprasčiausias būdas yra paruošti kiekvieno konkurento detalų aprašymą. Jame turi būti tokia
informacija:
Pagrindinė informacija
 vieta
 istorija – asmenybės, datos, įvykiai, kryptis
 savininkai, vadovai organizacinė struktūra
Finansinė informacija
 pelno augimo rodiklis, dividendų politika, pelningumas
 Įvairūs finansiniai rodikliai, likvidumas, grynųjų pinigų srautai
 Pelno augimo kreivė; augimo metodas (veiklos arba įsigyjant kitas įmones)
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Paslaugos
 Siūlomos paslaugos ir paslaugų portfelio balansas
 Naujų paslaugų kūrimas, naujų paslaugų sėkmės rodikliai
 Prekių ženklai, prekių ženklų portfelio stiprumas, lojalumas prekės ženklui ir prekės ženklo
žinomumas
Marketingas
 Vartotojų segmentai, rinkos dalys, tiksliniai vartotojai, augimas, vartotojų lojalumas
 Rėmimo kompleksas, rėmimo biudžetai, reklama, reklamos agentūros, interneto reklamos
strategija
 tiesioginiai ir netiesioginiai paskirstymo kanalai, išskirtinės sutartys, filialai, priklausymas
tinklui/grupei
 kainodara, nuolaidos
Personalas
 darbuotojų skaičius, pagrindiniai darbuotojai, pagrindiniai darbuotojų įgūdžiai
 vadovų kompetencija, vadovavimo stilius
 uždarbis, papildomos naudos, darbuotojų kultūra ir kaita
Bendrovių ir marketingo strategijos
 tikslai, misija, augimo planai, kitų įmonių įsigijimai ar pardavimai
 marketingo strategijos

4.2 Konkurentų reklamos stebėjimas
Matydami konkurento reklamą galime labai daug pasakyti apie jo marketingo veiksmus ir
tikslinę rinką. Pasikeitus konkurento reklamos žinutei, galime spręsti apie naujo produkto įvedimą,
naują prekės ženklo strategiją, pozicionavimo strategiją, segmentavimo strategiją, produktų linijos
praplėtimą arba sumažinimą, galime įžvelgti informaciją apie neseniai atliktą marketingo ar
produktų tyrimą, naują strategijos kryptį, naują konkurencinį pranašumą. Reklamoje taip pat
galime nuspėti apie naują kainodaros strategiją: skverbimosi, skirtingų kainų, „grietinėlės
nugriebimo“, produktų paketo, nuolaidų, prekių atpiginimo. Galime pastebėti, kad konkurentas
naudoja naują rėmimo strategiją: stumimo, traukimo, subalansuotą, nukreiptą į trumpalaikį
pardavimų padidėjimą arba ilgalaikį įvaizdžio kūrimą. Stebėti kokio pobūdžio reklama naudojama:
informacinė, palyginamoji, primenamoji, affective, nauju kūrybiniai tikslai, naujas unikalus
pasiūlymas, apie naujas kūrybines reklamos koncepcijas (appeals, tone, and themes) ar naują
reklamos agentūrą. Galime įžvelgti jog konkurentas pasirinko naują paskirstymo strategiją, naujus
paskirstymo partnerius, platesnį paskirstymą, intensyvesnį paskirstymą, išskirtinį paskirstymą.
Tačiau prieš darant išvadas informaciją reikia patikrinti.
Konkurento žiniaslaidos priemonių strategija parodo jo biudžeto paskirstymą, segmentavimo ir
tikslinės rinkos nustatymo strategijas, selektyvumą ir koncentraciją. Tokia informacija gali padėti
vadovui sudaryti savo žiniasklaidos planą, kad jis nesikirstų su konkurento.
Apie konkurentus taip pat galime sužinoti mugėse, patentų biuruose, iš bendrų klientų, iš
metinių ataskaitų ir asociacijų.
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5. Kuo užsienio turistams patrauklus Kauno miestas?
Kaunas – antras pagal dydį Lietuvos miestas, rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas
1361 metais įkurtas ant dviejų didžiausių upių - Nemunas ir Neries santakos. Jau nuo viduramžių
Kaunas buvo prekybos ir pramonės miestas. Tačiau atgavus nepriklausomybę 1990 dauguma
pramonės įmonių buvo uždarytos, parduotos arba perkeltos kitur. Pagal 2011 m duomenis,
Kaune 80% visų bendrovių teikia paslaugas. Kaunas taip pat vadinamas studentų miestu: jame
yra 5 universitetai, 4 universitetų filialai ir 4 kolegijos.
2010 gegužę metais į Kauno oro uostą atėjo didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė
Ryanair. Kauno oro uostas yra vienintelis oro uostas Europoje 9 metus iš eilės nuosekliai didinęs
keleivių skaičių. 2011 m. Kauno oro uosto keleivių srautas viršijo 872 tūkstančius. 2012 metų
vasarą Kauno oro uostas siūlo aplankti net 23 Europos oro miestus: numatyti skrydžiai į Palmą
de Maljorką, Dubliną, Londoną (Stanstedą, Getviką, Lutoną), Liverpulį, Frankfurtą Haną,
Birmingemą, Briuselį, Bristolį, Oslą, Tamperę, Edinburgą, Alikantę, Rodą, Kosą, Stokholmą,
Leedsą Bradfordą. Išsiplėtus oro uosto siūlomai skrydžių geografijai, oro uosto paslaugomis
naudojasi ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Baltarusijos, Kaliningrado srities ir šiaurinės Lenkijos
dalies gyventojai.
Tačiau nuo 2012 metų rudens Ryanair dalį skrydžių iš Kauno oro uosto perkelia į Vilnių. „Labai
jaučiasi bendra tendencija, kad „Ryanair“ po truputį keliant kryptis į Vilnių, Kaune lieka tik
emigrantų ir vasaros kryptys, kaip Graikijos salos ir Ispanijos kurortai. Realių turistų, kurie buvo
anksčiau, kai skraidė žmonės iš Barselonos ar Milano, nebeliko“, – klientų stygių junta Evgenijus
Brishas, Kaune valdantis nakvynės namus „City Hostel“. Jis skaičiuoja, kad vien kovo pabaigoje,
kuomet skrydžiai į Paryžių buvo perkelti iš Kauno į Vilniaus oro uostą, prancūzų klientų
pastebimai sumažėjo. Mažiau keliautojų iš užsienio šiemet (2012m) Kaune skaičiuoja ir didesni
viešbučiai.
Kauno Turizmo informacijos centro duomenimis, turistų labiausiai padaugėja mieste vykstančių
tarptautinių renginių, tradicinių festivalių ar sporto varžybų metu.
Daugiausia Kaune lankosi vokiečių, britų, rusų, ispanų, baltarusių, lenkų. Pastaruoju metu
padaugėjo turistų iš Skandinavijos šalių. Turistai domisi tautinėmis šventėmis ir kultūros
renginiais, lietuvių paparočiais ir tradicijomis. Todėl susidomėjimo sulaukia amatų dienos, mugės,
kuriose prekiaujama liaudies meistrų dirbiniais. Atsiranda besidominčių pirtimi, liaudies medicina.
Dažną Kauną lankantį turistą domina viskas, kas susiję su jo šalies ar tautos palikimu mieste.
Todėl prancūzams įdomūs Kauno ryšiai su Prancūzija, šios šalies kultūra. Jie stengiasi aplankyti
kiekvieną vietą, kur teigiama, kad lankėsi Napoleonas. Žydai lankosi Vilijampolėje, sinagogose ir
IX forto muziejuje. Japonus domina Ch.Sugiharos namai, rusus – fortai. Ispanai ieško visko, kas
susiję su krepšiniu. Juos vilioja ir senutėlė Sporto halė, ir nauja „Žalgirio“ arena.
Nelygu, iš kokios šalies atvyko, užsieniečiai ieško ekstremalių pramogų. Juos domina
kartodromų trasos, skrydžiai oro balionu, lėktuvu, šuoliai parašiutu, vandens pramogos. Ypač
mėgstama pramoga – keletą valandų laivu, jachta ar valtimi paplaukioti Kauno mariomis.
Į Kauną atvykusius pramogų ieškantiems turistams įdomu išmėginti lietuviškos virtuvės
paveldą: užsieniečiai ragauja nacionalius valgius, degustuoja lietuvišką midų ir kitus nuo senovės
lietuvių pamėgtus alkoholinius gėrimus, renkasi ekskursiją „Alaus kelias Kaune“.
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6. Viešbučių lojalumo programos
Viešbučių lojalumo programos vis stipriau įtakoja vartotojų pasirinkimą. Lojalumo programos
yra ketvirtoje vietoje pagal priežastis, kurios nulemia vieno ar kito viešbučio pasirinkimą
(pirmosios trys priežastys yra „Vieta“,“Kaina“ ir „Patirtis“). Jungtinėse Valstijose viešbučių
lojalumo programos sparčiai populiarėja. 2011 metais “elitinių“ klientų skaičius šiose programose
išaugo 5 procentais. Viešbučiams tai labai geros naujienos, nes lojalumo programų nariai
palyginus su įprastais klientais dažniau rekomenduoja viešbutį kitiems, išleidžia daugiau pinigų
vienam kambariui, yra mažiau jautrūs kainų padidėjimui.
2009 metais 32,7 % JAV viešbučių svečių teigė, kad viešbučio lojalumo programa buvo
pagrindinė priežastis, kodėl jie pasirinko viešbutį. 2011 metais šis skaičius išaugo iki 34,5 %.
Beveik kas trečias viešbučio lojalumo programos dalyvis teigė, kad pasirenkant viešbutį lojalumo
programa jiems buvo „labai svarbi“.
Į lojalumo programas viešbučiai žiūro dvejopai: vieni galvoja, kad keliautojams taškai visai
nerūpi, o dalyvaudami lojalumo programoje jie nori gauti kažką ypatingo. Kitų viešbučių
nuomone, svečiai vis dar suinteresuoti rinkti taškus, tačiau juos erzina sudėtingas taškų iškeitimo
į paslaugas procesas – sudėtingos lentelės ir datos, kai taškų išmainyti negalima. JAV labai
mėgstama Marriot viešbučių tinklo lojalumo programa, kurioje nėra piko datų, o taškai gali būti
panaudoti ne tik nemokamai nakvynei, bet taip pat skrydžiams lėktuvu, kruizams, automobilių
nuomai ir kt.
Kiti viešbučiai iškeičia taškus į įvairias pramogas. Hilton viešbučių tinklas savo lojalumo
programą pavadino „“Turn points into experiences worth sharing“. – jie perpozicionuoja savo
taškų programą ir akcentuoja „atostogų džiaugsmą“. Kiti viešbučiai vietoj taškų siūlo nemokamą
internetą, vandenį buteliukuose, personalizuotą turą į alaus daryklą, ankstesnį įsiregistravimo į
viešbutį arba vėlesnį nei įprasta išsiregistravimo laiką. Pavyzdžiui, svečias, apsistojęs viešbutyje
daugiau nei 30 naktų įgauna specialų statusą ir gali atvykti į kambarį anksčiau – ne 15 val., o 9
val., o išsiregistruoti – 18 val.
Lojalumo programas siūlo ne tik viešbučių tinklai, bet ir pavieniai viešbučiai. JAV viešbučiai,
kurie nepriklauso tinklams, taip pat siūlo lojalumo programą Stash Hotel Reward , kuri siūlo
nemokamą apsistojimą viename iš 100 prabangių nepriklausomų viešbučių. Ši programa
išskirtinė tuo, kad išmainant taškus į nemokamą nakvynę pasirinktame viešbutyje nėra jokių datų
apribojimų.
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7. Subalansuoto vertinimo(/ subalansuotų veiklos matavimo rodiklių) metodo
panaudojimas viešbučių veiklos analizei
7.1 Teorijos apžvalga
Tradicinės valdymo sistemos perdaug dėmesio skiria bendrovės finansinių rodiklių stebėjimui,
o įmonės bendroji strategija susilaukia per mažai dėmėsio. Kai vadovai per daug užsiėmę pinigų
srautų analize ir kasdieninių veiklų derinimu, jie nepastebi bendrovės sėkmės veiksnių. Kaplan ir
Norton pasiūlė netradicinį įmonės veiklos vertinimo modelį. Sėkmingi bendrovės finansiniai
rodikliai priklauso tiek nuo bendrovės finansinių, tiek nefinansinių sprendimų. Todėl būtina
analizuoti ne tik finansinius įmonės veiksnius, bet taip pat vertinti įmonėds vartotojus, vidinius
verslo veiksnius, mokymosi ir verslo augimo perspektyvas. Subalansuoto vertinimo (angl.
Balanced scorecard) (SV) sistema sėkmingai taikoma įvairių sričių organizacijose: gamybos,
paslaugų, nepelno siekiančiose ir valstybinėse organizacijose visame pasaulyje.
SV analizę galima naudoti įvairiuose bendrovės lygmenyse: visai organizacijai, strateginiams
verslo vienetui, atskiram padaliniui ar netgi darbuotojams. Atliekant šį vertinimą, pirmiausia
nustatomi pagrindiniai procesų komponentai, tada nustatomi tikslai ir surandami būdai, kaip bus
matuojamas progresas, siekiant tuos tikslus įgyvendinti.
Subalansuoto vertinimo sistema – tai bendrovės veiklos monitoringo sistema, kuri apjungia
finansines ir nefinansines priemones, praeities rezultatų ir ateities tendencijų vertinimo rodiklius,
siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų.

FINANSINIAI
Kad mums sektųsi finansiškai,
kaip turime atrodyti savo
akcininkams?

VARTOTOJŲ
Kad pasiektume savo viziją kaip
mes turime atrodyti savo
vartojams?

VIZIJA IR
STRATEGIJA

VIDINIAI VERSLO PROCESAI
Kad patenkintumėme savo
akcininkus ir vartotojus, kokius
verslo procesus turime pagerinti?

MOKYMASIS IR AUGIMAS
Kad pasiektume savo viziją, kaip
mums paskatinti pasikeitimus?

1.Paveikslas. Subalansuoto vertinimo lentelė: keturios perspektyvos
Šaltinis: Kaplan and Norton (1996)
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Tradicinių finansinių matavimo priemonių, vadinamų praeities rezultatų rodikliais (angl. lagging
indicators) subalansavimo su nefinansinėmis matavimo priemonėmis ,vadinamomis ateities
tendencijų rodikliais (angl. lead indicators) tikslas – ateityje pagerinti bendrovės darbą. Tačiau
šios priemonės nėra skirtos vien matavimui. Įgyvendinant bendrovės misiją ir organizacinę
strategiją šių priemonių dėka turi būti matomi veiklos priežastiniai ir pasekmės ryšiai. Prieš
nustatant tikslus ir tų tikslų išmatavimo priemones, siūloma sudaryti bendrovės strategijos
„žemėlapį“.
Organizacijos sėkmė pasiekiama ir išmatuojama apžvelgiant keturias perspektyvas (žr.1
paveikslą): finansines, vartotojų, vidinių verslo procesų ir inovacijų/mokymosi.
Finansinė perspektyva: Pats svarbiausias praeities rezultatų vertinimo rodiklis, palaikantis
sistemos balansą.
Vartotojų perspektyva: Kokia varotojų nuomonė apie sėkmingą verslą? Turi būti įvertinta
vartotojų nuomonė. Nuomonė gali būti apibendrinta (pvz., vartotojų vertė arba vartotojų
išlaikymas) arba konkretesnė (pvz., gaminio/paslaugos kokybė, lankstumas, sąnaudos ir
response time.
Vidiniai verslo procesai: Ką reikia padaryti, kad patenkinti ir viršyti vartotojų lūkesčius? Tai
dažniausiai būna nefinansiniai rodikliai (pav., kokybės vertinimas )
Inovacijos ir mokymasis: Ką reikia pastoviai daryti, kad patenkinti ir išlaikyti vartotojus?
Būtina orientuotis į ateitį,o ne tai, kas yra daroma dabar. Vertinimas turi būti susijęs su naujo
produkto kūrimu, naujo produktų pardavimais, procesų pagerinimo rodikliais. Šis vertinimas gali
būti susijęs taip pat su žmogiškųjų išteklių vertinimu.
SV sistema organizacijoje atlieka dvejopą kontrolę – strategijos ir procesų. Strateginiame
lygmenyje siekiama įvertinti organizacijos pastangas įgyvendinant tikslus, o procesų lygmenyje –
kokie pagrindiniai procesai turi būti stebimi. SV sistema padeda mąstyti strategiškai, skatina
komandinį darbą ir mokymąsi.
SV sistema paskatina sujungti įmonės strategiją ir veiklos matavimą, taip komunikuojant
strategiją kiekvienam organizacijos darbuotojui. Pirmasis žingsnis sudarant subalansuoto
vertinimo sistemą - bendrovės viziją ir strategiją performuluoti į integruotų tikslų ir matavimo
rodiklių rinkinį, kuris atspindėtų ilgalaikes sėkmės varomąsias jėgas.
Jei veiklos vertinimas vyksta sklandžiai, jį reikia atlikti reguliariai ir sistemiškai. Tačiau
vertinimas turi būti atliekamas ne tam, kad vertinti yra būtina, bet kad organizacija įgyvendintų
pasikeitimus.

7.2 Viebučių veiklos vertinimas naudojant subalansuoto vertinimo metodą.
Subalansuoto vertinimo metodas buvo adaptuotas įvertinti viešbučių veiklai. Naudojant
subalansuoto vertinimo metodą kaip teoretinį modelį buvo atliktas tyrimas. Tyrime dalyvavo 10
Jungtinės Karalystės apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančių organizacijų. Tyrimo
metu buvo išaiškinti kritiniai sėkmės veiksniai ir sudaryta viešbučiams skirta subalansuoto
vertinimo lentelė (3 lentelė).
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Kaip parodė tyrimas, vertinant šių įmonių veiklą svarbiausi buvo keturi veiksniai:





biudžeto kontrolė siekiant padidinti bendrąsias pajamas
ryšių su vartotojais valdymas kaip priemonė pagerinti pasalugų kokybę ir išlaikyti
klientus
strateginio valdymo būtinybė vidinių verslo procesų valdymui
bendradarbiavimas (viduje ir išorėje) siekiant paskatinti inovacijas ir mokymasi.

Kalbant apie ryšių su vartotojais valdymą, svarbiausia viešbučiams – paslaugos kokybė.
Skatinamas tiesioginis personalo bendravimas su vartotojais, todėl didėja klientų aprašo (angl.
customer profiling) poreikis. Viešbučiai turi nusistatę aiškius verslo tikslus ir seka bei vertina jų
įgyvendinimą per personalą. Personalas taip pat yra inovacijų šaltinis. Kad galėtų siekti gerų
rezultatų, viešbučiai daug investuoja į personalo motyvavimą, apmokymus ir išlaikymą.
Kritinis sėkmės veiksnys
Pelningumas

Kategorija
Finansiniai

Biudžeto kontrolė

Orientuoti į vartotoją

Paslaugų kokybė
Ryčių su vartotojais valdymas

Vartotojo aprašas
Aiškių tikslų nustatymas
Tikslų siekimo vertinimas

Vidiniai verslo

Investavimas į personalą

Produktyvumas

Inovacijos/ mokymasis

Personalas kaip inovacijų šaltinis
Palyginimas savo sektoriuje

Skatinimas dirbti komandoje

Pagrindiniai veiklos indikatoriai
Bendrasis veiklos pelnas
Grynasis veiklos pelnas
Pasiekti pardavimai
Biudžeto laikymasis
Finansinių tikslų pasiekimas
Numatyto kambarių užimtumo
pasiekimas
Pajamos vienam kambariui
Grynųjų pinigų srautai
Svečių apklausos
Slaptas klientas
Dalyvavimas sertifikacijose
Vartotojų atsiliepimų perdavimas
per porsonalą
Vartotojo pasitenkinimo lygiai
Vidutinės išlaidos
Vartotojo pasitenkinimo lygiai
Vartotojo išlaikymo koeficientas
Finansinių tikslų pasiekimas
Vidinis auditas
Stambių projektų užbaigimas
Personalo pasitenkinimo
apklausos
Staff development reviews
Personalo išlaikymo
koeficientas/procentas
Atlyginimų procentas apyvartai
pasiekti
Personalo skatinimo programos
(pvz., užmokestis pagal
rezultatus)
Naujų produktų/paslaugų skaičius
Proceso pagerinimo iniciatyvos
Naudingųpažinčių užmezgimas
Narystė asociacijose
Dalyvavimas sertifikacijose
Personalo užbaigti kursai
Kelių užduočių atlikimas vienu
metu
Produktyvumas

3 lentelė. Subalansuoto vertinimo lentelė viešbučiams
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Viešbučių versle buvo išskirti kiek kiti veiksniai (biudžeto kontrolė, ryšių su vartotojais
valdymas, strateginis valdymas ir bendradarbiavimas) nei Kaplan ir Norton nurodytos
perspektyvos (finansai, vartotojas, vidiniai verslo procesai, inovacijos ir mokymasis).
Viebučiai kas savaitę arba kas mėnesį vertina pajamas vienam kambariui, ar sąnaudos
neviršija biudžeto. Kitus finansinius rodiklius vertina per dažnai. Tačiau tik nedidelė dalis
viešbučių lygina savo ataskaitas su konkurentų finansinėmis ataskaitomis.
Bent kartą per mėnesį viešbučiai vertina savo klientų pasitenkinimą viešbučio paslaugomis,
nusiskundimų skaičių, tačiau stebėtinai didelis procentas viešbučių netaiko tokių svarbių savo
paslaugų palyginimo su konkurentais metodų kaip slaptas klientas, nematuoja pakartotinai
apsilankančių svečių skaičiaus, neskaičiuoja užimamos rinkos dalies.
Viebučiai taip pat aktyviai stebi darbuotojų kaitą, tačiau ne pakankamai dažnai.
Dažniausia problema, kaip nurodo ankstesnių viešbučių veiklos tyrimų autoriai, viešbučiai per
daug koncentruojasi į trumpalaikius finansinius tikslus.
Pagal atliktus tyrimus galima daryti išvadą, kad viešbučių dydis ir priklausymas tarptautiniams
tinklams yra tiesiogiai susiję su naudojama veiklos rezultatų vertinimo sistema. Didesni viešbučiai
ir viešbučiai, priklausantys tinklams, naudoja labiau formalizuotas veiklos vertinimo sistemas,
naudoja daugiau kintamųjų.
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