Wybrano najlepsze „Hotele Przyjazne
Turystom” w Trójmieście!
18. czerwca zespół Our.Guide (https://www.pl.our.guide/)
przedstawił listę laureatów w organizowanym przez firmę
plebiscycie „Hotel Przyjazny Turystom” w Trójmieście.
„To pierwszy tego typu ranking, który powstał na bazie danych
statystycznych i porównawczych a nie subiektywnej oceni jury – informuje
Łukasz Sobański pomysłodawca akcji Hotel Przyjazny Turystom”
Our.Guide (wcześniej znany jako: Stayforlonger) to popularny wśród
obiektów noclegowych dodatek do stron internetowych, który prezentuje w
sposób spersonalizowany ofertę turystyczną okolicy obiektu m.in. atrakcje
turystyczne, aktualne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe oraz gotowe
propozycje tras zwiedzania.
Dodatek pomaga gościom w zaplanowaniu swojego pobytu i zwiedzania
okolicy dzień-po-dniu.
Na początku czerwca liczba korzystających z dodatku przekroczyła 500
obiektów w Polsce (m.in. sieć hoteli Dobry Hotel), a liczba turystów, którzy
korzystają z aplikacji wynosi już ponad 100.000 osób miesięcznie.
Spółka tuż przed okresem wakacyjnym postanowiła wyróżnić i nagrodzić te
obiekty w których goście najaktywniej korzystają z interaktywnego
przewodnika aby zaplanować swój czas wolny i poznawać okolicę.
Przygotowując ranking dla obiektów w Trójmieście wybrano 5 obiektów
hotelowych oraz 5 mniejszych obiektów noclegowych niebędących hotelem.
Ranking oparto na danych z baz danych usługi Our.Guide dotyczących
liczby użytkowników oraz zaangażowania z ostatnich 6 miesięcy.

Ranking obiektów w Trójmieście:

I. w kategorii „Hotele”:
1 miejsce: Hotel SPA Faltom Gdynia Rumia****
https://www.hotel-faltom.com.pl/
2 miejsce: Quadrille Hotel & Spa
https://quadrille.pl
3 miejsce: Hotel Bonum Gdańsk
http://www.hotelbonum.pl/

2 wyróżnienia za dynamiczny wzrost w ostatnich tygodniach:
Hotel Logos Gdańsk
http://hotellogos-gdansk.pl/
Hotel Almond ****
http://www.hotelalmond.pl/

II. w kategorii „Mały obiekt noclegowy”:
1 miejsce: Stay inn Hotel Gdańsk
http://stayinngdansk.com/
2 miejsce: Willa Marea
https://marea.sopot.pl/pl/
3 miejsce: Hostel George
http://hostelgeorge.eu/
2 wyróżnienia za dynamiczny wzrost w ostatnich tygodniach:
Flats for Rent - Apartamenty w Gdańsku
http://www.flatsforrent.pl/
Ice Cream Apartments
https://www.icecreamapartments.com/
Plebiscyt ma na celu nie tylko promocję samych obiektów noclegowych,
które wdrażają nowe technologie aby ułatwić pobyt swoim gościom, ale
także lokalnych atrakcji turystycznych, które budzą największe
zainteresowanie wśród gości pobliskich hoteli.

Na podstawie 6 miesięcznej analizy popularności i
częstotliwości dodawania wybranych atrakcji do „Planu
Zwiedzania” przez gości, firma stworzyła ranking dla osobnej
kategorii „Atrakcja Turystyczna” w Trójmieście:
1 miejsce: Krzywy Domek w Sopocie
http://krzywydomek.info/
2 miejsce: Skimondo narciarska przygoda
http://skimondo.pl/
3 miejsce: Park Ewolucji Sławutówko
https://parkewolucji.pl/
4 miejsce: ORP Błyskawica
http://www.muzeummw.pl/
5 miejsce: Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

https://experyment.gdynia.pl/pl/

Cała I edycja plebiscytu „Hotel Przyjazny Turystom” została
zaplanowana na wyróżnienie obiektów 8 regionach Polski:
1) Trójmiasto
2) Karkonosze
3) Polskie Wybrzeże
4) Podlasie
5) Warszawa
6) Kraków
7) Wrocław
8) Beskid
Kolejne elementy rankingu ukażą się w najbliższych tygodniach.
„Pracujemy na prawdziwym Big-Data, które wymaga dokładnej analizy
przed opublikowaniem wyników. Prawdopodobnie jako jedyne narzędzie
jesteśmy w stanie w tym momencie wskazać prawdziwe kierunki
zainteresowania gości hotelowych i turystów - czego szukają, które atrakcje
turystyczne i lokalne wydarzenia ich interesują. Chcemy dzielić się swoją
wiedzą i danymi z całą branżą turystyczną w Polsce - dodaje Łukasz
Sobański, prezes zarządu City Inspire S.A.".
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