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„KAUNO“ VIEŠBUČIO MARKETINGO STRATEGIJOS
KOREGAVIMAS: KAIP IŠNAUDOTI RINKOS GALIMYBES IR
NEPRARASTI LYDERIO POZICIJŲ?

Dėstymo instrukcija

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Šios dėstymo instrukcijos autorės yra Jurga Duobienė ir Rasa Rauktienė iš ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Dėstymo instrukcija ir jame pateikta informacija skirta tik mokymo – mokymosi tikslams.
Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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1. Atvejo reziume
Šiame atvejyje aprašoma, kaip susiklosčius tam tikrai situacijai rinkoje „Kauno” viešbučiui
iškyla būtinumas koreguoti savo marketingo strategiją. Viešbutis orientuojasi į verslo
klientus, tačiau Kauno oro uoste atsiradus pigiųjų skrydžių bendrovei „Ryanair”, į miestą
plūstelėjo pavienių turistų srautas. Kaip prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos? Ką viešbutis
turėtų keisti? Atvejyje pateikiama informacija apie viešbutį – kokias paslaugas jis siūlo,
viešbučio svečių statistika pagal atvykimo tikslą, tautybę, amžių. Taip pat trumpai pristatyti
pagrindiniai „Kauno“ viešbučio konkurentai, tačiau išsamesnę konkurentų analizę palikta
atlikti studentams. Taip pat pateikta informacija apie Kauną lankančius turistus, jų atvykimo
tikslus, pramogas, kurias jie renkasi. Kitame skyriuje naginėjamos viešbučių lojalumo
programos, remiantis informacija apie JAV viešbučius – kokių rūšių būna lojalumo
programos (taškų rinkimas ir keitimas į nekomamą nakvynę arba pramogas), koks jų
efektyvumas per pastaruosius kelerius metus. Paskutiniame skyriuje pateikiama verslo
bendrovėms skirta „Subalansuoto vertinimo“ (angl. Balanced scorecard) analizės teorija, jos
taikymas viešbučiams Didžiojoje Britanijoje.

2. Tikslinė auditorija
Atvejis skirtas studentams bakalaurams. Šį atvejį galima naudoti tokiuose kursuose kaip:
marketingas ir marketingo tyrimai, strateginis planavimas, CRM.
3. Pasiruošimas
Studentai turi būti susipažinę su segmentavimo, pozicionavimo, SSGG analize, klientų ryšių
valdymo teorija.
4. Mokymo tikslai
Pagrindinis šio atvejo tikslas – patobulinti arba sukurti naują „Kauno” viešbučio
marketingo strategiją, siekiant palaikyti pilną viešbučio užimtumą. Studentai turi įžvelgti
esamą viešbučio problemą, jo klaidas, mokėti suskirstyti vartotojus į atskirus segmentus,
pažvelgti plačiau – ką viešbutis gali pasiūlyti savo klientams, norėdamas palaikyti klientų
lojalumą.
Šis atvejis turi keturis mokymo ir mokymosi tikslus:
1. Atlikti rinkos analizę, palyginti „Kauno” viešbutį su kitais viešbučiais – SSGG
matricos panaudojimas.
2. Marketingo strategijų pritaikymas: diversifikuoti paslaugų portfelį, pritraukti naują
vartotojų segmentą, pagerinti paslaugų kokybę.
3. Aptarti viešbučio svečių lojalumo programą kaip vieną iš įrankių išlaikyti lojalius
klientus, pabrėžiant esamų klientų išlaikymą kaip pigesnį būdą nei naujų klientų
pritraukimą.
4. Išnagrinėti viešbučio veiklą pagal pateiktą „Subalansuoto vertinimo“ (angl. balanced
scorecard) verslo analizės teoriją, kurios tikslas apžvelgti, numatyti ir stebėti visas
tobulintinas sritis, siekiant bendrovių užsibrėžtų ilgalaikių tikslų.
5. Mokymo planas
Atvejį galite nagrinėti keliais būdais.
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5.1 „Kauno” viešbučio paslaugų portfolio diversifikavimas, tikslinės vartotojų
grupės.
Padalinti studentus į dvi grupes ir duoti užduotį paruošti marketingo strategiją. Studentai
galėtų padaryti viešbučio klientų apklausą, (marketingo tyrimų kursas – atlikti kiekybinį,
kokybinį tyrimus, paimti interviu su vadovu ar marketingo specialistu, ką galima nufilmuoti ir
parodyti visiems studentams.) Abiems studentų grupėms pristatant savo strategijas, bus
įdomi diskusija – strategijas bus galima palyginti, išskirti privalumus. Svarbu pabrėžti, kad
vieno teisingiausio sprendimo nėra ir versle reikalinga imtis skubių veiksmų, o strategija
koreguojama eigoje.
Studentai turi aiškiai išskirti du skirtingus tikslinius vartotojų segementus – verslo klientus ir
pavienius turistus, atvykstančius su pigių skrydžių bendrove „Ryanair“. Jie turi pasiūlyti
skirtingas šių vartotojų aptarnavimo strategijas – numatyti paslaugas, ryšių su klientais
valdymą ir kt., siekdami užtikrinti nuolatinį maksimalų viešbučio užimtumą.
Nagrinėjimą galima pradėti tokiais klausimais:
Kokiai situacija rinkoje šiuo metu (įvardinti situaciją nusakančius faktus) su kuria susiduria
viešbutis? Verslo klientai/ pavieniai keliautojai – ar įmanoma sutaikyti tokius du skirtingus
klientų segmentus? Kokie jų poreikiai? Kokie jiems siūlomų paslaugų skirtumai? Ką šiuo
metu siūlo viešbutis, kokių paslaugų trūksta?
Dėstytojas gali nupiešti lentelę ir studentams šnekant pildyti ją: surašyti esamas paslaugas,
diskutuoti kokių paslaugų reikėtų.
Verslo klientai: Kas svarbu verslo klientams? Kokios paslaugos jam reikalingiausios? Kas
gali jį nustebinti? Pamaloninti? Kas jį priverstų grįžti į viešbutį atgal? Verslo klientai:
viešbučio lokacija, 4 žvaigždės, automobilių stovėjimo aikštelė maža, mini golfas,
restoranas. Verslo klientai visuomet orientuojasi ne į kainą ar nuolaidą, bet į prestižą,
išskirtinį dėmesį, paslaugas. Jie būna įnoringi, atsimena klaidas ir trūkumus. Prestižiniams
klientams reikia ne nuolaidų, o papildomos vertės. Kokia viešbučio personalo kultūra?
Ar viešbutis siūlo asmeninį dėmesį savo klientams? Pav., daugiausia turistų iš Vokietijos ir
Suomijos, o inertento svetainė – tik anglų ir rusų kalbomis (nors rusų turistai sudaro vos 6
proc.). Kaip būtų galima tai įgyvendinti? Viešbutis „Ryanair“ klientams, kurie atvyksta vėlai
naktį, siūlo nemokamus užkandžius. Viešbučio klientai tokį viešbučio žestą įvertino labai
teigiamai. Tai reiškia „duoti daugiau nei tikimąsi“. Kokias dar iš skirtines paslaugas
viešbutis galėtų pasiūlyti savo klientams? Galite paprašyti studentų pateikti paslaugų
pavyzdžių, kuriomis viešbutis pamalonina savo svečius. Tai gali būti išskirtinis lovų
puošimas iš rankšluosčių padarytomis gyvūnų figūromis (populiaru Egipte), arba kambario
puošimas jaunavedžiams rožių žiedlapiais, žvakėmis.
Pavieniai turistai: 2005 metais į Kauno oro uostą atėjus pigių skrydžių bendrovei „Ryanair“,
padidėjo pavienių turistų srautas ir apgyvendinimo paslaugų paklausa. Tačiau pavieniai
turistai yra labiau jautrūs kainai. Kokie šio vartotojų segmento reikalavimai kokybei ir ar jie
išpildomi? Kaip pritraukti šį segmentą, išlaikyti ir gauti iš jo pelną?
Svarbu, kad studentai įsisamonintų, kokie skirtingi svečių segmentai ir kaip skiriasi jų
prioritetai ir paslaugos. Galima priminti modelį: žema kaina – žema vertė, aukšta kainaaukšta vertė. Taip pat svarbu pabrėžti kainos ir kiekio balansą: brangių paslaugų nebus
suteikta daug, bet jos atneš didesnį pelną, pigių paslaugų reikia daugiau, kad jos atneštų
adekvatų pelną. Kaip subalansuoti viešbučio apyvartą ir užimtumą aptarnaujant tokius
skirtingus klientų segmentus?
5.2 Lojalumo programos paruošimas
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Padalinti studentus į kelias grupeles ir duoti užduotį sukurti lojalumo programą viešbučiui.
Kaip viešbučiui išlaikyti lyderio pozicijas? Kaip įgyti klientų lojalumą? Kaip viešbutis šiuo
metu palaiko ryšį su savo klientais? Ar reikėtų įdiegti ryšių su klientais valdymo sistemą?
Kadangi viešbutis nepriklauso viešbučių tinklui, daugiausia klientų verlo klientai, lojalumo
programa svečiams geriausia rinktis ne paremtą taškais, kuriuos galima iškeisti į
nemokamą nakvynę, bet į išskirtines paslaugas. O lojalumo taškais programa galėtų būti
pritaikyta Lietuvos įmonėms, su kuriomis sudarytos sutartys ir kurios siunčia savo svečius.
5.3 Konkurentų analizė
Iš šio atvejo studentai turi suoprasti,kaip svarbu yra atlikti konkurentų analizę. Tai
pagrindinė įmonės strategijos dalis. Daugelis įmonių konkurentų analizę atlieka
nepakankamai sistemingai.
Kokias strategijas naudoja konkurentai?
Kokias žiniasklaidos priemones jie naudoja savo paslaugoms reklamuoti?
Kokia kiekvieno konkurento užimama rinkos dalis?
Kokios kiekvieno iš konkurentų stipriosios ir silnosios pusės?
Kokias grėsmes konkurentai gali sukelti?
Kokias galimybes jie gali mums pasiūlyti? (SSGG analizė)
Pirminę konkurentų analizę studentai gali atlikti analizuodami konkurentų internet
svetaines.Jose pateikiama informacija apie viešbučių siūlomas paslaugas, lojalumo
programas.
Kurie viešbučiai priklauso tinklams ir kokius konkurencinius pranašumus jie turi? Kokie
nepriklausomo viešbučio privalumai ir trūkumai? Kokį išskirtinumą turėtų pasiūlyti „Kauno“
viešbutis, kurio negali pasiūlyti viešbučių tinklai? Kaip „Kauno” viešbučiui išsiskirti iš
konkurentų ir išlaikyti savo klientus lojaliais?
Pavienės bendrovės dažnai yra lankstesnės, gali greičiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių, ką
sunkiau įgyvendinti stambioms bendrovėms arba tinklams. Viešbutis, kuris nepriklauso
tarptautiniam tinklui, turi mažesnį žinomumą užsienio turistams, bet „Kauno“viešbučiui tas
negresia, nes jis sudarinėja sutartis su vietiniais verlininkais, kad šie apgyvendintų
viešbutyje savo svečius.
5.4 Viešbučio galimybių praplėtimas analizuojant Kauno miesto patrauklumą
turistams
Studentams tikrai įdomi diskusija būtų apie Kauną kaip turizmo objektą. Intriga visuomet
bus tarp studentų kauniečių ir iš kitų Lietuvos regionų.
Galima užvesti diskusiją tokiais klausimais:
Norint išnaudoti pigių skrydžių bendrovės „Ryanair” atvežamus turistus, ar viskas priklauso
tik nuo viešbučio? Kiek turistų pasilieka Kaune? Kur važiuoja kiti? Kuo turistams patrauklus
Kaunas? Kaip „Kauno” viešbutis galėtų paskatinti savo klientus pasilikti Kaune?
Kauno viešbučiai pripažįsta, kad „Ryanair“ turistai palieka Kauną vos į jį atvykę. Daugelis iš
karto važiuoja į Vilnių. Kauno verslininkai ėmėsi gaivinti Kauną, stengdamiesi, kad turistai
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pasiliktų Kaune: senamiesčio restoranai ilgiau dirba, organizuojami nemokami koncertai,
festivaliai. Kaip „Kauno“ viešbutis galėtų prisijungti prie šios iniciatyvos ir taip pritraukti sau
daugiau klientų arba dabartinius klientus išlaikyti ilgiau Kaune?
Konkurentas viešbutis „Daugirdas“ turi savo amfiteatrą, kuriame vasaros metu organizuoja
nemokamą lauko kiną, koncertus, kurie pritraukia tiek vietinius gyventojus, tiek užsienio
turistus, kurie pasilika Kaune ir galbūt net apsistoja „Daugirdo“ viešbutyje. Ką panašaus
galėtų padaryti „Kauno“ viešbutis, turint galvoje, kad jis yra puikioje vietoje – pačioje
centrinėje Kauno pėsčiųjų gatvėje?
„Kauno turizmo departamento“ duomenimis, Kaunas turistus traukia savo šventėmis,
tarptautiniais renginiais („Kaunas Jazz“, „Hansa dienos“, „Operetė Kauno pilyje“, „Pažaislio
festivalis“ ir kt.), gamta, maistu ir pigumu. Kaip tai galėtų išnaudoti viešbutis? Viešbutis
teigia, kad turi gerus santykius su Kauno savivaldybe. Kaip išnaudoti tokias galimybes?
Pvz., studentai galėtų pasiūlyti, kad viešbutis galėtų teikti apgyvendinimo paslaugas
tarptautinių renginių, organizuojamų Kaune, dalyviams sutarta kaina. Tai pritrauktų
viešbučiui naujų klientų ir maksimizuotų viešbučio užimtumą.
Pagal atliktą klientų apklausą, viešbutis savo didžiausiam klientų segmentui pagal amžių
neturi paslaugų. Kokias pramogas siūlo Kaunas, kurias viešbutis galėtų pasiūlyti savo
klientams?
6. „Subalansuoto vertinimo“ (angl. Balanced scorecard) analizės taikymas
viešbučio veiklai ištirti.
Jei bendrovės vadovybė koncentruojasi tik į pinigų srautus ir kasdieninių operacijų
sureguliavimą, ji nepastebi galimų sėkmės veiksnių. Subalansuoto vertinimo (balanced
scorecard) sistema suteikia galimybę surasti bendrą visos įmonės veiklos vertinimo modelį,
tačiau sunkiausia surasti bendrovės sėkmės veiksnius, kurie turi būti apibūdinti kiekybiškai.
Modelio pritaikymas „Kauno“ viešbučio veiklos analizei.
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