
TUrkusowy HOTEL
Przedmiot pracy konkursowej – kategoria 2: Zielone w biznesie
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        Analiza konkurencji

Hotele oraz podobne obiekty wprowadziły różnorodne pakiety dobrych 
praktyk, aby zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo swoim 
gościom oraz klientom. 

Ponadto, niektóre z obiektów podjęły różnego rodzaju inicjatywy, które 
dodatkowo wsparły działania na rzecz społeczności lokalnej.



        Analiza konkurencji

Jednakże TUrkusowy HOTEL nie ma zamiaru odstawać od 
konkurentów, pragnie być on bowiem wzorem do naśladowania nie 
tylko w turystyce regionalnej, czy krajowej, ale i ŚWIATOWEJ.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań budowlanych i 
architektonicznych, czy różnorodnej ofercie ma zamiar być liderem na 
rynku.

(szczegóły zostaną omówione w następnych punktach)
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        Cele działalności

Celem hotelu jest przede wszystkim stanie się oazą wypoczynku i 
relaksu dla swoich gości. Dzięki przystosowanym do tego 
salom kongresowym również miejscem spotkań, wyjazdów 
biznesowych, czy kursów szkoleniowych. 



        Cele działalności

Chcąc działać nie tylko na rzecz, gości i klientów, ale również w zgodzie z 
naturą obiekt ten przystosowany będzie do zmian środowiskowych. Poprzez 
nowoczesne rozwiązania technologiczne ma on być najbardziej klimatycznie 
neutralnym obiektem hotelarskim. 

Pozwoli to nie tylko na zminimalizowanie kosztów eksploatacji, ale również 
na spełnienie swojego obowiązku wobec matki natury.

Idąc za dobrym przykładem zamierzamy nie tylko zabrać coś naszej 
Planecie, ale też dać coś od siebie
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Hotel

OPIS 
BUDYNKU FUNKCJONOWANIE

USŁUGI
HOTELU



Opis budynku

Miejsce: 

• hotel powinien być usytułowany na terenach peryferyjnych większego 
miasta;

• hotel powinien znajdować się w pobliżu terenów zielonych np. pola, łąki, 
zespoły parków, lasów.

• budynek będzie budowany tak by jak najmniej wyciąć drzew i przekształcić 
teren. 

Bliskość natury i tereny zielone, pozbawione miejskiego zgiełku wpływają 
na samopoczucie ludzi oraz działają kojąco na przeciążony stresem i 
pośpiechem organizm.



Opis budynku

Fasada budynku:

Pnącza niszczą elewację – to mit. Należy 
posadzić je w metrowej odległości od ściany i 
wykonać przęsło doprowadzające do niej pędy. 

Co więcej, bluszcz na ścianach domu zmniejsza 
nagrzewanie się fasady, chroni tynk elewacyjny 
przed kwaśnymi deszczami.

Bluszcz jest niezbyt wymagającym pnączem, 
które jest ładne i zielone przez cały rok.



Opis budynku

Poziom 0:
• miejsca parkingowe ze stacjami ładowania dla aut 

hybrydowych i elektrycznych
• pomieszczenia gospodarcze (szatnie, toalety dla 

personelu, pralnia, kotłowina)
• schody i windy (znajdują się one na każdym 

poziomie)



Opis budynku

Parter:
• restauracja z ogrodem zimowym
• recepcja, kuchnia, spiżarnia, pomieszczenia 

gospodarcze, zaplecza
• miejsce na kursy kulinarne



Opis budynku

Restauracja z ogrodem zimowym: 

Karta dań jest tak skomponowana by 
dogodzić każdemu, nawet weganom i 
wegetarianom, przy jednoczesnym nie 
marnowaniu jedzenia (pozostałości 
będą przetwarzane na kompost, bądź 
produkty zdatne do spożycia - wysyłane 
do fundacji dla bezdomnych).

Będzie można odwiedzać to miejsce 
niezależnie, czy wynajęło się pokój.



Opis budynku

Pietro 1:

• sala konferencyjna numer 1
• sala konferencyjna numer 2
• pokoje hotelowe



Opis budynku

Pietro 2:

• pokoje hotelowe



Opis budynku

Pietro 3:

• sala zabaw dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców
• pokoje hotelowe



Opis budynku

Pietro 4:

• sala fitness i siłownia
• spa (stosuje naturalne, wegańskie i nietestowane na 

zwierzętach produkty – to samo tyczy się 
wyposażenia kosmetycznego łazienek w pokojach 
hotelowych)

• basen, jacuzzi strefa relaksu



Opis budynku

Wyposażenie:

•urządzenia energooszczędne np. żarówki 
LED;

•odrestaurowane meble z odzysku (bądź ich 
części np. drewna), czy recyklingu lub te 
wykonane z biodegradowalnych tworzyw;

•pokoje jak i reszta budynku będzie 
zachowana w minimalistycznej i 
funkcjonalnej, jednocześnie 
przytulnej formie.



Opis budynku

Wyposażenie pokoju:

• łóżko (ilość i wielkość zależna od rodzaju pokoju), lampka nocna 
przy łóżku, szafa i co najmniej  3 wieszaki na osobę, biurko lub stół, 
krzesło, lustro, wieszak ścienny, szklanki, dostęp do gniazdka 
elektrycznego, telewizor, telefon do recepcji;

• łazienka: kabina prysznicowa, umywalka z blatem lub półką, WC, 
lustro, kosz na śmieci, kosmetyki (np. mydło, szampon) i ręczniki.



Opis budynku

Rodzaje pokoi:

•pokój jednoosobowy - 1 podwójne łóżko / 1 pojedyncze łóżko 

•pokój dwuosobowy - 1 podwójne łóżko / 2 pojedyncze łóżka

•pokój trzyosobowy - 1 podwójne łóżko + 1 pojedyncze łóżko 

/ 3 pojedyncze łóżka 

•pokój czteroosobowy - 2 podwójne łóżka / 4 pojedyncze łóżka / 1 
łóżko podwójne + 2 łóżka pojedyncze



Opis budynku

Dach:

Panele słoneczne, które samodzielnie przekręcają się by uzyskać jak 
najwięcej energii odnawialnej ze słońca, wraz z pompa ciepła umieszcz
oną na Poziomie 0 zapewniają stały dostęp do energii elektrycznej, 
ciepła i klimatyzacji nie wydzielając przy tym ani grama dwutlenku 
węgla.



Opis budynku

Dodatkowy budynek - wypożyczalnia rowerów:

Hotel w swojej ofercie ma możliwość 
wypożyczenia rowerów na aktywne wycieczki 
rekreacyjne po malowniczych terenach zielonych 
znajdujących się w pobliżu obiektu.



Funkcjonowanie 

Dojazd:

• łączność nie powinna stanowić utrudnienia: hotel może znajdować 
się blisko centr komunikacyjnych np. dworca autobusowego, czy 
kolejowego  

•dojazd powinien być łatwy nie tylko dla gości, ale również personelu.

Ułatwiony dostęp do transportu masowego pozwoli na 
zminimalizowanie emisji spalin.



Funkcjonowanie 

Rezerwacja:

Odbywać się będzie ona na stronie internetowej hotelu lub na stronach 
pośredniczących (np. Booking.com).

By nie marnować papieru i zapobiec tzw. papierologii wszystko będzie 
się odbywało za pośrednictwem specjalnych systemów komputerowych, 
ułatwiających i usprawniających pracę hotelu przy jednoczesnym 
eliminowaniu ewentualnych błędów.



Funkcjonowanie 

Pragnę by hotel pokazywał nie tylko nowoczesne i ekologiczne 
rozwiązania gościom, ale także pracownikom, czy zwykłym 
obserwatorom. Dlatego też nasz oferta i polityka pracy oparta jest na 
rozwijaniu u innych dobrych, zielono-niebieskich nawyków.



Usługi hotelu:

Oprócz oferty typowo hotelowej mamy w ciągu roku zamiar 
zorganizować wiele ciekawych wydarzeń.



Usługi hotelu:

Oferta stała:

- nocleg, w którego kosz wlicza się wyżywienie oraz możliwość 
korzystania z obiektów znajdujących się na terenie obiektu (np. basenu);

- możliwość wynajęcia sali konferencyjnej na spotkania biznesowe, czy 
kursy szkoleniowe;

- w restauracji można zorganizować przyjęcie urodzinowe rocznice, czy 
wynająć jako salę dla małego wesela, komunii, czy chrzcin.



Usługi hotelu:

Inne:
• Kursy kulinarne:
 - „jak gotować, by nie marnować“;
 - m&m mniej mięsa, czyli różne odmiany diety wegetariańskiej.
• Wypożyczanie rowerów i kajaków (gdyby hotel byłby umiejscowiony blisko 

zbiornika wodnego)
• Zorganizowane wycieczki krajoznawcze - rowerowe, piesze, kajakowe z 

przewodnikiem
• Kursy przyrodnicze - "zrozumieć przyrodę", oferta zarówno dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
• Warsztaty rękodzieła - "nie wyrzucaj, wykorzystaj!"



Usługi hotelu:

Wydarzenia sezonowe i okolicznościowe:

- 22 kwietnia Dzień Ziemi - wspólne zbieranie śmieci i integracja z 
naturą + kursy uświadamiające i rozwijające pod 
względem klimatycznym

- okres wilijno-świąteczny - specjalna oferta świąteczna

- okres wielkanocno-świąteczny - specjalna oferta świąteczna

Specjalna oferta świąteczna: gry i zabawy dla tych małych i tych 
starszych; specjalne kursy kulinarne, warsztaty rękodzieła.
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        Promocja obiektu i jego usług:

promocja w mediach 
społecznościowych:

• Instagram 

• Facebook

promocja w formie reklamy 
internetowej:

•na stronie internetowej hotelu

• stronach rezerwacyjnych (np. 
Booking.com)



        Promocja obiektu i jego usług:

promocja w mediach 
społecznościowych:

promocja w formie reklamy 
internetowej:

•możliwość zarezerwowania 
pobytu

• szczegółowe informacje o 
obiekcie i jego szerokiej ofercie

• szczegółowe informacje 
o obiekcie i jego szerokiej ofercie

•posty i filmiki zachęcające do 
przyjazdu



        Promocja obiektu i jego usług:

Na kanałach promocyjnych hotelu goście i klienci będą mogli podzielić 
się z innymi swoją opinią
•pozytywną - zachęcającą innych do pobytu;

•negatywną - pozwalającą na eliminację ewentualnych 
niedogodności.

Takie podejście pozwoli temu obiektowi na dalszy rozwój ku uciesze 
ludzi i naszej wspaniałej planety.
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TUrkusowy HOTEL
To innowacyjne miejsce stworzone zarówno dla ludzi jak i NASZEJ PLANETY


