
PLAN BIZNESOWY 
EKO-HOTELU

„Jesteśmy ostatnim 
pokoleniem z prawdziwą 

szansą na uratowanie świata” – 
Laurence Overmire



WEDŁUG ANKIETY PRZEPROWADZONEJ DLA EUROMONITOR 

INTERNATIONAL PRZEZ ORGANIZACJĘ VOICE OF THE INDUSTRY 

TRAVEL SURVEY, FIRMY TURYSTYCZNE UWAŻAJĄ, ŻE 51% 

KONSUMENTÓW W 2020 ROKU WYBIERAŁO WAKACJE W WARIANCIE 

PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA



SPIS TREŚCI 

1. Analiza konkurencji, katalog dobrych praktyk wykorzystywanych w istniejących już obiektach 
hotelowych (slajdy 4-5)

2. Cele działalności hotelu oraz czynniki składające się na przewagę eko-hotelu nad konkurencją         
(slajdy 6-7)

3. Opis budynku (slajd 8)

4. Sposób funkcjonowania hotelu oraz zachowania użytkowników w budynku hotelu ( slajdy 9-13)

5. Usługi stałe, wydarzenia okolicznościowe i sezonowe oferowane przez hotel (slajdy 14-18)

6. Grupy docelowe eko-hotelu (slajd 19)

7. Kanały komunikacji (slajdy 20-21)

8. Propozycje haseł reklamowych (slajdy 22-23)



ANALIZA 
KONKURENCJI 
EKO-HOTELU

Największą konkurencją dla eko-hotelu są przede 
wszystkim największe i najlepiej oceniane hotele w 
powiecie Piaseczyńskim



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK KONKURENCJI

Hotel DeSilva wzbogaca kartę hotelowej restauracji w sezonowe potrawy z naturalnych 
składników

Hotel Dwór Konstancin posiada własny hotelowy ogród. Oprócz tego, hotel współpracuje z 
lokalnym salonem kosmetycznym co popiera koncepcję zrównoważonego rozwoju

Hotel Eva Park Life&Spa wykorzystał bogactwo Konstancina-Jeziorny tworząc basen 
solankowy. W hotelowym Spa używa się naturalnych olejków do zabiegów aromaterapii. W 
karcie restauracji dominują potrawy oparte na produktach regionalnych, takich jak miód z 
lokalnych pasiek oraz zioła, warzywa i owoce z lokalnych gospodarstw



CELE  DZIAŁALNOŚCI 
HOTELU
- NASZA MISJA

Dostarczanie przestrzeni zapewniającej 
najwyższy poziom zrównoważonej usługi 
hotelowej

Propagowanie rozwiązań kształtujących 
ekologiczne postawy wśród gości hotelowych 
oraz mieszkańców

Promowanie dobrych praktyk poprzez 
wprowadzenie rozmaitych rozwiązań 
ekologicznych na terenie hotelu

Stworzenie hotelu jako platformy 
edukacyjnej, będącej miejscem do szerzenia 
wiedzy i wymiany doświadczeń



CO SKŁADA SIĘ NA PRZEWAGĘ EKO-HOTELU NAD 
KONKURENCJĄ? 

Hotele znajdujące się na terenie powiatu Piaseczyńskiego w swojej ofercie nie zawierają wiele usług 
przyjaznych dla środowiska

Budowa obiektu hotelowego wyposażonego w zaawansowane technologie i rozwiązania przyjazne dla 
środowiska zapewni ogromną przewagę konkurencyjną nad istniejącymi już obiektami hotelowymi

Rozwiązania wprowadzone w eko-hotelu będą czymś jedynym w swoim rodzaju, będą stanowić coś, czego 
nie jest w stanie skopiować od ręki żaden z konkurentów

Eko-hotel łączy potrzeby współczesnych konsumentów takich jak osoby prywatne, firmy oraz społeczności, z 
pozytywnym wpływem na środowisko naturalne, co stanowi doskonałe połączenie, które powoduje że 
konkurencyjnym obiektom bardzo trudno będzie naśladować całokształt jego funkcjonowania



OPIS BUDYNKU

Elewacja i dach budynku oraz 
jego balkony będą porośnięte 
roślinnością

Część dachu nie pokryta 
roślinnością będzie pokryta 
panelami słonecznymi aby hotel 
mógł czerpać energię z OZE

W hotelu zainstalowane będą 
pompy ciepła, które stanowią 
wydajną i ekologiczną metodę 
ogrzewania hotelu 

Zbiorniki na deszczówkę będą 
znajdywały się wokół hotelu 🡪 
nazbierana woda używana 
będzie do podlewania 
hotelowego ogrodu podczas 
okresów suszy

Przed budynkiem znajdować się 
będą stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych co 
ma ułatwić życie klientom 
posiadającym pojazdy 
elektryczne (nie emitujące 
dodatkowych spalin)

Meble w hotelu wykonane będą 
z materiałów pochodzących z 
recyklingu, lub zostaną w nim 
umieszczone odrestaurowane 
meble które miały zostać 
przeznaczone do zniszczenia

Wnętrze hotelu będzie 
ozdobione przez różnego rodzaju 
ogrody wertykalne, a na terenie 
hotelu znajdował się będzie duży 
i bioróżnorodny ogród ze ścieżką 
dydaktyczno- przyrodniczą

Zastosowane zostaną 
najnowocześniejsze systemy 
oczyszczania wody, dzięki czemu 
woda w hotelu będzie wolna od 
wszelkich zanieczyszczeń i 
bakterii

Hotel dostosowany będzie dla 
osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami



SPOSÓB 
FUNKCJONOWANIA 

HOTELU 

Goście będą rejestrować się przy pomocy 
elektronicznych tabletów aby unikać zbędnego 
wypełniania papierowych formularzy. Dzięki 
temu, ich dane będą trafiały od razu do systemu 
i hotel ograniczy zużycie papieru

Po rejestracji goście dostaną wielorazowe karty 
magnetyczne służące do otworzenia drzwi ich 
pokoju hotelowego

Do pokoi hotelowych dostarczane będą 
kosmetyki hotelowe na bazie naturalnych i 
lokalnych składników pakowane w duże 
wielorazowe opakowania, aby zbędnie nie 
produkować odpadów. Opakowania na 
kosmetyki będą zrobione z materiałów 
pochodzących z recyklingu.

Hotel będzie sprzątany przy użyciu 
biodegradowalnych detergentów z dużych 
opakowań zbiorczych



W pokojach hotelowych zamiast plastikowych 
butelek z wodą będą znajdowały się ich 
wielorazowe szklane odpowiedniki, oraz 
dołączone do nich szklanki

Posiłki w hotelu serwowane będą na podstawie 
złożonego przez gości hotelowych zamówienia. 
Hotelowa restauracja będzie oferowała menu, 
złożone z potraw składających się z możliwie jak 
największej ilości sezonowych składników 
naturalnych i ekologicznych. Każdy posiłek w 
hotelu będzie serwowany w określonych 
godzinach, o których goście będą informowani 
w dniu rejestracji

Działanie to ma na celu ograniczenie 
marnowania jedzenia, które jest zdecydowanie 
większe w przypadku podawania posiłków w 
formie szwedzkiego stołu. Wierzę, że takie 
rozwiązanie będzie dużym atutem hotelu dla 
gości którzy cenią sobie praktyki proekologiczne

OPIS FUNKCJONOWANIA HOTELU

Nie wykorzystana żywność 
dostarczana będzie do 
punktów odbioru i lodówek 
udostępnionych dla 
zewnętrznych odbiorców



SPOSÓB 
FUNKCJONOWANIA 

HOTELU 

Rozwiązania dotyczące obsługi klimatyzacji, 
regulacji wody pod prysznicem, oraz zapewnienia 
oświetlenia w budynku i na terenie z nim 
sąsiadującym będą w pełni zautomatyzowane

Hotel całkowicie zrezygnuje z plastikowych 
produktów jednorazowych takich jak kubki rurki i 
sztućce

Na terenie hotelu obecne będą komunikacje 
wizualne informujące gości o stosowaniu przez 
hotel ekologicznych praktyk i rozwiązań, oraz 
prezentujące  treści o charakterze edukacyjnym 
oraz wizerunkowym 

Hotel będzie korzystał z zasobów lokalnych 
ograniczających odległy transport i wspierających 
miejscowe przedsiębiorstwa

Hotel będzie zapewniał miejsca pracy 
mieszkańcom powiatu 



ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW HOTELU

Goście mają prawo odmówić 
codziennego serwisu pokoju. W 
zamian za to dostaną zniżkę na 

produkty z hotelowego baru. Ma to 
na celu ograniczenie zużycia środków 
czystości i energii elektrycznej. Można 

odmówić serwisu maksymalnie trzy 
dni pod rząd

Pod prysznicami znajdować się będą 
elektroniczne zegary lub klepsydry, 
które będą odmierzały 5 minut jako 
optymalny czas kąpieli 🡪 pomoże to 

ograniczyć zużycie wody w hotelu. Po 
upływie czasu na małym ekranie 

pokaże się sugestia aby zakończyć 
kąpiel, natomiast klient może ją 

kontynuować jeśli ma taką potrzebę

Pokoje hotelowe będą wyposażone w 
specjalne pojemniki na śmieci 

umożliwiające gościom hotelu ich 
segregację. Umożliwi to optymalizację 

odbioru odpadów, które później 
zostaną przetworzone na materiały do 

ponownego użycia. Takie same 
pojemniki będą znajdowały się 

również na terenie całego hotelu 



ZACHOWANIA 
URZYTKOWNIKÓW 
HOTELU 

Goście zostaną poinformowani, aby nie 
pozostawiali ręczników na podłodze jeśli chcą z 
nich skorzystać ponownie. Pozwoli to na 
ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
niezbędnej do prania ręczników, ponieważ 
ręczniki odwieszone np. na wieszak nie zostaną 
zabrane do prania

Będziemy zachęcać gości hotelowych do 
korzystania z klatek schodowych ograniczając tym 
samym korzystanie z wind. Przed każdą windą 
będą znajdywały się tabliczki informujące o 
oszczędności energii elektrycznej dzięki 
skorzystaniu ze schodów



USŁUGI STAŁE OFEROWANE PRZEZ HOTEL

Noclegi w pokojach 
hotelowych 

wyposażonych w 
elementy pozwalające 

chronić środowisko 
naturalne i ograniczać 

jego zniszczenie

Oferta wynajęcia 2 sali 
konferencyjnej do 

organizacji: konferencji i 
spotkań biznesowych, 

warsztatów 
edukacyjnych i szkoleń, 
oraz spotkań różnych 
ugrupowań. W salach 
organizowane przez 
hotel będą również 

różnego rodzaju 
warsztaty edukacyjne, 

oraz prezentujące 
ekologicznych 

rozwiązań w hotelu i jak 
z nich świadomie 

korzystać  

Usługi restauracji 
hotelowej – możliwość 

zjedzenia potraw na 
bazie ekologicznych i 

naturalnych składników 
z lokalnych firm i 

gospodarstw. Dostępna 
zarówno dla gości jak i 
osób nie mieszkających 

w hotelu

Hotelowe SPA -  zabiegi 
odnowy biologicznej 

oraz masaże oparte na 
naturalnych olejkach i 
kosmetykach (nie duży 
wybór, najważniejsze 
aby każdy zabieg SPA 

odbywał się przy użyciu 
produktów których 

produkcja nie obciąża 
nadmiernie środowiska 
naturalnego, najlepiej 

produkowanych 
lokalnie) 



Eko Jemy 

Warsztaty integracyjne 
polegające na 

wspólnym 
eko-gotowaniu, 

kształtujące 
prawidłowe nawyki 
żywieniowe w myśl 

zasady: 
„Powiedz mi, a 

zapomnę. Pokaż – 
zapamiętam”

#sadziMY 

Event integracyjny 
organizowany we 

współpracy z Lasami 
Państwowymi -  
Nadleśnictwem 

Chojnów, kierowany do 
firm stawiających na 

rozbudzanie 
świadomości 

ekologicznej wśród 
swoich pracowników

#zielone_okulary 

Warsztaty integracyjne 
w których zespoły 

współzawodniczą w 
konkurencji:  

„Jak zrobić coś z 
niczego – czyli pozbyć 
się śmieci, a w zamian 

zyskać szczęście, 
pieniądze i czas”. 

Wspaniała zabawa i 
inspiracja koncepcją 

Less Waste.

Duże firmy coraz chętniej angażują się w akcje, których celem jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska i 
zasobów naturalnych. Organizacje, które kierują się nie tylko przesłankami ekonomicznymi, ale też podejmują wysiłki 
na rzecz ekologii, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne.

EKO-INTEGRACJE DLA FIRM
 



POZOSTAŁE USŁUGI STAŁE

Dostęp do Internetu na 
terenie całego obiektu

Bezpłatny parking



WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE

ORGANIZACJA IMPREZ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH DLA FIRM (IMPREZY 

FIRMOWE, INTEGRACYJNE ITP.)

ORGANIZACJA TORTU (SYMBOLICZNIE) Z 
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW JEŚLI SYSTEM 

POKAŻE ŻE KTOŚ Z GOŚCI HOTELOWYCH 
OBCHODZI URODZINY 

WARSZTATY, KONFERENCJE 
PRASOWE, DEBATY EKOLOGICZNE 
ORGANIZOWANE PRZEZ HOTEL (NA 

BIEŻĄCE WYDARZENIA I TEMATY)



WYDARZENIA SEZONOWE
▪ SEZON WIOSENNY: 

Akcja „wiosenne porządki” 🡪 organizacja konferencji szkoleniowo-edukacyjnej na skalę krajową 
połączonej ze wspólnym sprzątaniem terenów powiatu piaseczyńskiego

▪ SEZON LETNI:

Akcja „rower” 🡪 Hotel daje możliwość wypożyczenia rowerów w hotelowej recepcji przez cały sezon 
letni, co ma zachęcić do korzystania z ekologicznych środków transportu

▪ SEZON JESIENNY:

Organizacja corocznego eko-pikniku, na którym będzie można wziąć udział w wielu 
konkursach, warsztatach plastycznych, edukacyjnych oraz zielarskich

▪ SEZON ZIMOWY:

Akcja „Zimowe targi ekologiczne” 🡪 umożliwiająca wystawcom zaprezentowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań ekologicznych do zastosowania w życiu codziennym każdego z nas



GRUPY DOCELOWE EKO-HOTELU 

Osoby w każdym wieku, 
chcące spędzić wolny 
czas w hotelu 
wspierającym postawy 
ekologiczne 

01
Osoby zainteresowane 
ekologią, oraz ochroną 
środowiska naturalnego. 
Świadomy konsument 
poszukujący rozwiązań 
ekologicznych

02
Organizatorzy wydarzeń 
🡪 osoby organizujące 
np. wycieczki grupowe, 
oraz różnego rodzaju 
wydarzenia tj. zawody, 
konkursy, wykłady, targi

03
Nowoczesne firmy 
chcące organizować 
wydarzenia i szkolenia 
biznesowe dla swoich 
pracowników, robiąc to 
w miejscu ukazującym 
nowoczesne podejście 
do biznesu 

04



KANAŁY KOMUNIKACJI

Własna strona internetowa

Intensywnie działające konta w mediach 
społecznościowych (LinkedIn, Instagram, Facebook)

Reklama, opis hotelu i opinie w mapach Google

Promowana oferta na booking.com, TripAdvisor, 
Travelist.pl

Newslettery z ofertami specjalnymi dla gości, którzy już 
raz odwiedzili hotel (ponowne zachęcanie klienta do 
pobytu i skorzystania z innych usług hotelu)

Zachęcanie podmiotów które organizują warsztaty w 
temacie ekologii aby podawały eko-hotel jako przykład 
realizowania dobrych praktyk dla środowiska



Rozpowszechnianie dobrej opinii o hotelu: pozyskiwanie 
ambasadorów wśród gości – celebrytów, najlepiej ceniących 
sobie ekologię, kontakt z naturą, kojarzonych z reklamami 
produktów ekologicznych

Konferencje prasowe poświęcone ekologicznym działaniom w 
hotelu z udziałem celebrytów

Uczestnictwo w imprezach targowych np. EuroGastro, Tour 
Salon, TT Warsaw, Worldhotel, World Travel Show

Projekty „zielonej edukacji” zarówno w stosunku do gości, ale 
także skierowane do placówek oświatowych w Polsce przy 
współpracy z ogólnopolskimi dostawcami usług oświatowych

Przygotowanie dla mediów cyklicznych informacji o nowinkach 
w hotelu, ciekawych statystykach, niecodziennych 
wydarzeniach i aktywnościach świadczących o 
odpowiedzialności społecznej oraz ekologii

Sponsoring w wybranych produkcjach audycji radiowych, czy 
programów telewizyjnych



HASŁA REKLAMOWE

Zabłyśnij 
DalEKOwzrocznością

Wyróżnij się 
NiEKOnwencjonalnością



ODPOCZNIJ W ZGODZIE Z 
NATURĄ


