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Готельний бізнес Прикарпаття:
готуємо сани влітку!
Принципи роботи RIBAS HOTELS GROUP
ДОВІДКА

АНДРІЙ МАРЕНЧУК,
виконавчий директор керуючої
компанії Ribas Hotels Group

«Ми працюємо на один
відсоток краще, ніж інші»

Ribas Hotels Group успішно розвиває
тризіркові і чотиризіркові готелі,
курортні пляжні і гірськолижні готелі,
хостели та санаторії.
Готелі компанії щорічно відзначаються різними регіональними та
всеукраїнськими нагородами.
До групи Ribas Hotels Group входить
будівельна компанія CityBuilding Ltd i
проектна студія IMLA Architects.
З 2016 року компанія спроектувала,
побудувала і запустила 6 готельних
об’єктів.
Ribas Hotels Group займається запуском готелів, починаючи з концепції,
проектування і будівництва до безпосередньої експлуатації.
Серед них перший готель компанії
Ribas, а також Wall Street Hotel,
Bortoli, Friday, SeaZone і The Lodge.

А
ндрію, у численних інтерв’ю для
українських ЗМІ ви говорите про

те, що до зими готуєтеся влітку.
Розкажіть про підготовку зимових
об’єктів мережі Ribas Hotels Group.
— Готельний ринок Західної України
для нас відносно новий. Ми не можемо дозволити собі зробити помилку
у цій області. Про нас зараз багато
згадок у ЗМІ і ми розглядаємо це, як
відмінну можливість показати себе. Я
впевнений, що багато хто зараз стежить за нами. Тому ми наполегливо
працюємо: комплексно займаємося
маркетинговими дослідженнями,
аналізом ціноутворення і ринку праці,
опрацьовуємо рекламну кампанію на
рік.
Але найбільша проблема — зовсім
не завантаження готелів. Воно якраз
залишається на високому рівні. Найбільше труднощів пов’язано з пошуком персоналу. Ми вийшли на рівень
конкуренції стосовно заробітньої
плати з Польщею, Болгарією, Чехією
та іншими країнами. І в цій площині,
на жаль, Україна поки програє.
Не секрет, що зарплати у лінійного
персоналу за один сезон піднімаються в кілька разів. Ціна на ринку за
покоївку або кухаря може змінюватися протягом тижня.
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«Ми працюємо на один відсоток краще, ніж інші»
АНДРІЙ МАРЕНЧУК, виконавчий директор керуючої
готельно-ресторанними комплексами компанії Ribas Hotels Group

Ми намагаємося вивести ці цифри в
структуру і отримати для себе відповіді
на питання: звідки брати персонал, за яку
ціну, якого рівня кваліфікації? Завдяки
цьому ми будемо вибудовувати процес
пошуку, набору та адаптації співробітників.
Також плануємо наступного сезону
запустити віддалену систему навчання
та адаптації. Для чого це потрібно? Ми
набираємо персонал з усієї країни. У
співробітника з будь-якого куточка з’являється можливість засвоїти теоретичну
базу, не виходячи з дому. В результаті,
він приїжджає на об’єкт більш підкованим
в теоретичних знаннях. І вже в перші дні
може практикувати.
— Це вже випробувана практика?
— Ми цікавилися досвідом компаній,
структура яких не дозволяє проводити
навчання face to face. Зазначу, що дану
практику не використовують повсюдно.
Тільки одні з найавторитетніших компаній,
такі як «Нова пошта», ОККО і деякі великі
IT-компанії.
Вони зустрічються з аналогічними проблемами, які полягають в тому, що потрібно
набрати велику кількість персоналу і
швидко його навчити. Суть в тому, що
персонал може перебувати в різних точках
світу, країни, міста. Елементи віддаленого
навчання ми використовували в цьому
сезоні в літніх готелям.
Як наслідок, у нас з’явилися супутні
питання: скільки ж буде тривати період
адаптації, хто ці люди, які приїжджають
на роботу, що вони засвоїли найкраще,
як виявити прогалини в навчанні. Крім
того, ми дотепер бачимо те, що у людей
може не бути комп’ютера, інтернету та
месенджерів. Зрозуміло, це породжує новий спектр труднощів, з якими необхідно
розбиратися.
Регулярно збираємо і детально вивчаємо
статистику плинності кадрів для того, щоб
максимально точно налаштувати роботу
відділу рекрутингу на різні сезони.
Зауважу, що в цьому році ротація персоналу в регіоні була колосальною. Я навіть
жартував, що на початку сезону покоївка
могла влаштуватися на роботу в готель в
одному кінці міста, а в кінці сезону — могла б закінчити роботу на протилежному,
почергово переходячи з готелю в готель.
— З навчанням зрозуміло. А як ставитеся до загальної тенденції переходу на
віддалені офіси?
— Я вважаю так: якщо існуюча система
приносить результат, який прогресує в

різних KPI: підвищення чистого прибутку,
збільшення персоналу, валового доходу,
— то вона заслуговує на життя.
У деяких випадках ми звертаємося на
аутсорсинг. Однак, позиції, наприклад,
відділ бронювання і продажу не можуть
працювати поза офісом. Вони тісно пов’язані з дисципліною: зі швидкістю прийому
дзвінка, коректно прийнятого вхідного.
— Зимові курорти різних країн світу активно готуються до холодів: в Австрії
роблять найшвидший крісельний підйомник, в Італії відкривають нову канатну
дорогу, в Болгарії організовують
джип-тури. Чим будуть дивувати українські зимові рекреації?
— Наші курорти ще 5-7 років тому були
на дуже низькому рівні і особливо ніде
не цінувалися. Зараз же вони вийшли на
конкурентний рівень з багатьма європейськими рекреаціями.
Якщо ми розглядаємо зимові курорти в
ракурсі гірськолижного відпочинку, то це,
однозначно, — Буковель. Готельєри цієї
зони розуміють, що секрет успіху бізнесу
побудований тут за принципом аквапарку.
— Цікаве порівняння.
— Зараз ви зі мною погодитеся. Уявіть
людину, яка одного разу побувала в аквапарку. Щоб вона знову повернулась туди,
в наступному році, там повинна з’явитися
нова гірка. А ще краще кілька гірок. Адже
якщо піти на ту ж гірку, що в минулому
році, то людина не отримає торішньої
дози адреналіну.
В аквапарк і на гірськолижні курорти
їдуть за емоціями. Тому Буковель щороку
відкриває нові кілометри трас, з’єднує
вже існуючі маршрути, подовжуючи їхню
загальну площу, активно працює з інфраструктурою і розважальною програмою.
Наприклад, в 2005 році загальна протяжність трас в Буковелі становила 15 км. В
цьому році ця цифра досягла позначки
50 км. Це дозволяє курорту знову і знову
залучати нових гостей.
Можливо, тому багато готельєрів регіону
досить розслаблені і вважають, що туристи і так приїдуть до них. Справа в тому,
що маркетингова служба Буковеля попрацювала на «відмінно» і тепер люди їдуть
не в конкретний готель, а на саму назву.
По суті, цей зимовий курорт розвивається
сам по собі, а не за допомогою окремих
готельєрів.
Ми проаналізували багато готелів регіону.
Виявилося, що у тих локацій і ресторанів,
які розташовані біля підйомників, навіть

немає свого сайту. І в них немає необхідності, тому що ці готелі і так завантажені.
Їм досить бути присутніми на ресурсі
Booking.com. Багато готелів Одеси та
інших міст могли б позаздрити такій самовпевненості. Тому що буковельські об’єкти
забезпечують собі 100% завантаження
готелю фактично «без нічого». І демпінгують ціною, тому що поруч функціонують
готелі, у яких є сайт, і все інше.
Курорт розвивається семимильними
кроками, вкладаючи в рекламну кампанію
мільйонні бюджети. Активно просувається
оксамитовий, зимовий і низький літній
сезони. Якщо це просування коли-небудь
«не вистрілить», то місцевим готельєрам
доведеться діяти самим. Це буде у той
момент, коли у цього курорту з’явиться
конкурент.
— Якщо ми вже заговорили про туристичну привабливість Західної України, не
можу не торкнутися теми Львова. Річ у тім,
що за даними Центру розвитку туризму,
близько 91% туристів, що відвідали місто

Лева, висловили бажання повернутися
туди знову. Як ви вважаєте, які складові
цього успіху могли б взяти для себе інші
міста і курортні зони України?
— Знаєте, це як обговорювати принцип
успіху в футболі. Припустимо, гравець
один раз дуже ефектно потрапляє в
ворота в якийсь певний кут. В дев’ятку,
наприклад. Це красива випадковість. Її
не можна виміряти і повторити. Судячи
з розвитку Львова, здається, для самих
львів’ян успіх міста залишається якоюсь
загадкою. Тому чіткої дорожньої карти,
що можна робити будь-якому іншому
місту або курорту, — немає. Адже для
різних готелів і міст важливі локації і ще
багато індивідуальних факторів.
Чи можна з Полтави зробити другий
Львів? Напевно, можна. З Одеси чи можна зробити? Можливо так. Але чи треба
робити? Це велике питання.
— Андрію, а до чиїх рекомендацій ви би
дослухалися?
— Сучасний готельний бізнес настільки
прихований, що його проекти можна
проаналізувати лише візуально. Якщо
пам’ятаєте, раніше процвітав обмін
досвідом між підприємствами, коли одна
людина могла допомогти всій компанії
не повторювати помилок колег, просто
поглянувши як ці колеги працюють. Зараз
цей підхід знищено. Готельєри та ресторатори не діляться скілами, не запрошують
до себе представників інших організацій.
Заходячи на ринок Західної України, я
хотів зв’язатися з деякими готельерами,
щоб не наробити помилок: просив контакти надійних постачальників, підрядників та інших людей. Але зрозумів, що
доведеться самому набивати «шишки»,
робити помилки.
Повертаючись до вашого запитання:
повторити те, що зробив Львів, можна.
Але я вважаю, що важливо робити свою
історію, продумувати свою рекреацію.
— Але ж Одесу і Львів теж порівнюють.
— За кількістю туристів — можливо. Але
самі туристи розуміють, що ці міста між
собою ніяк не можна порівнювати, так як
цілі у гостей діаметрально протилежні.
Готельєри ж порівнюють, хто і де відпочивав, скільки витратив, яка вартість номера, який середній чек в ресторанах. І всі
вони борються здебільшого за київського
гостя. Якщо приїхати в серпні в столицю,
можна застати порожнє місто. Питання
тільки: куди саме поїхали кияни?
— Не секрет, що готелі використовують
динамічні тарифи. Коли ця динаміка
гнучкіша: влітку чи взимку?
— Високий сезон в Одесі починається 20
травня, в курортних готелях — 20 червня.
Низький сезон в курортних готелях
стартує з 1 вересня, а в міських — з 20
вересня. Також в теплий період ми піднімаємо ціни до Дня Конституції України
та Дня Незалежності, як на ряд вихідних
днів, на які люди виїжджають за місто на
відпочинок.
Буковель використовує динаміку цін
постійно. Наприклад, з 28 грудня до 8
січня вони змінюються 4 рази: ростуть,
знижуються і знову ростуть. З 28.12 до
03.01 —найвища ціна, яку можна побачити за сезон. Після цього йде потужний
спад: курорт стає напівпорожнім і знову
наповнюється під Різдвяні свята.
— Кажуть, досвідчені готельєри визнача-

ють різну цільову аудиторію вже по датах
бронювання. Це правда?
— Так. Поясню, як це відбувається.
Завзятий лижник ніколи не поїде в гори
на Новий рік. Він покажеться тільки на
початку грудня, в його середині чи в лютому або в березні. Тоді траси вільні, немає
новачків або тих, хто приїхав пофотографуватися. Люди, які горять екстримом і
спортом, приїжджають в низький сезон.
Це, в основному, молодіжна аудиторія,
яка вкурсі, що в грудні і лютому - найоптимальніша ціна на підйомники, проживання
та харчування.
Це як у футболі. Є фан-сектор із затятими
вболівальниками, і є трибуни з любителями посмітити насінням і поговорити про
футбол. Ось Буковель на початку грудня
— це вболівальники в фан-зоні. А в січні
— це любителі насіння. Другі дуже мало
часу проводять на підйомниках і трасах.
Вони відпочивають в ресторанах і барах.
— Кого з них готельєри люблять більше?
— Готельєри надають однаково високий
сервіс всім. Але, зрозуміло їм більше подобаються ті, хто приїжджає в січні, тому
що вони залишають більше грошей.
Якщо порівнювати зимовий і літній
відпочинки, то влітку людина більше часу
проводить в готелі. Тому такою високою
популярністю користуються місця в першій лінії від моря. Адже гість воліє, щоб
шлях від спекотного пляжу до кондиційованого номеру був максимально коротким.
А ось лижний відпочинок робить акцент на
активності людей і мінімальному перебуванні в номері.
Люди рано встають, снідають і поспішають
на підйомник, щоб уникнути черги. Повертаються пізно ввечері, коли підйомники
відключаються.
Багато січневих туристів навіть не хочуть
виходити за територію готелю. Для таких
гостей на зимових курортах з’явилися
SPA. Тобто чоловіки можуть цілий день
кататися на лижах, а дружини проводять
час на розслаблюючих процедурах.
Але ця інфраструктура навіть не запускається в низький сезон, тому що у
аудиторій діаметрально протилежні цілі.
— Компанія Ribas Hotels Group добудовує
новий інста-готель у Кароліно-Бугазі, в номерах якого будуть панелі, що передають
найпопулярніші фільтри популярної соцмережі. Чи планується впровадження інших
готельних «фішок» на зимових курортах?
— Треба сказати, що лижний спорт дуже
тісно пов’язаний з локацією. Зараз ми якраз добудовуємо готель в Буковелі. Перед
тим, як проектувати його, ми спілкувалися
з різними представниками лижного спорту, сноубордингу. Запитували у них, як
краще спроектувати дорогу від вулиці до
номера і навпаки, де повинен знаходитися
автомобіль, хто повинен допомагати з обмундируванням, де зберігати спорядження, як правильно його сушити, де зручніше
переодягнутися, як зайти в готель, щоб не
забруднити все на своєму шляху.
В результаті цієї нашої роботи з’явився
готель Lodge. Плануємо урочисто відкрити
його цієї зими. Я сподіваюся, прихильникам зимових видів спорту буде дуже
комфортно у нас. Тому що при проектуванні цього об’єкта ми враховували їхні
інтереси, а не свої.
Христина Вієр

Готельний ринок 5
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НАТАЛІЯ ЩЕРБАТА

АРТУР ЛУПАШКО

МАРГАРИТА БОЙКО

Керуюча Art Hotel Modern

Генеральний директор управляючої
компанії Ribas Hotels Group

Генеральний директор
ТзОВ «Фірма «Надія»

- Як ви можете проаналізувати туристичний ринок Львова
за останні 3 роки, які зміни відбулись?

- Як ви можете проаналізувати туристичний ринок Одеси
за останні 3 роки, які зміни відбулись?

- Як ви можете проаналізувати туристичний ринок
Івано-Франківська за останні 3 роки, які зміни відбулись?

- Львів - один з провідних культурних центрів Східної
Європи, місто з високим рівнем інфраструктури, сервісу
та безпеки, місто з подіями світового рівня, тому з кожним
роком воно манить все більше туристів.

- Українці стали більше подорожувати. Про це свідчить
статистика, за даними якої чисельність мандрівників
збільшилася на двадцять відсотків. І цей показник буде
збільшуватися, адже світова економіка ось уже кілька
років невпинно росте, що позитивно позначається на всіх
країнах і сферах бізнесу.

- За останні роки значно зросла кількість гостей, які відвідують Івано-Франківськ, як у ділових поїздках, так і туристів, які відпочивають на Прикарпатті. Причинами такого
зростання є результативна робота нашої влади - швидкий
темп розвитку Івано-Франківська, позитивна динаміка
розбудови інфраструктури, покращення сполучення між
містами, проведення у місті фестивалів та інших атракцій.

Місто Львів має дуже гарні темпи росту та заявляє про свій
потенціал на світовій арені.
Згідно з даними Центру розвитку туризму Львів - перше
місто в Україні, яке є в списку ТОП - 100 туристичних міст
Європи. Це відіграло свою роль і на нашому арт-готелі
«Modern».
- Як ви можете охарактеризувати портрет вашого клієнта?
Туристи з яких країн найчастіше гостюють у вашому
готелі?
- Арт-готель «Modern» розташований в самому центрі
Львова - на проспекті Шевченка, а це дуже зручно для
відвідувачів нашого міста.
Клієнти обирають наш арт-готель насамперед, тому що їм
важливий комфорт, якість обслуговування, географічне
розташування. Ще одним плюсом є те, що арт-готель
«Modern» розташований в будинку, який має статус
пам‘ятки архітектури.
Наші клієнти – це люди, які цінують якість життя!
Географія наших туристів доволі широка і кожного року
стає все більшою. Арт-готель «Modern» обрали та оцінили
гості з таких країн, як США, Німеччина, Лита, Франція,
Італія і Китай тощо.
- Цінова політика готелю Модерн.
-Тризірковий (***) арт-готель «Modern» пропонує 38 номерів. Залежно від уподобань гості можуть обрати номер
категорії «Люкс», «Комфорт» та «Стандарт».
Зручні ліжка з ортопедичними матрацами, LCD телевізори
з кабельним телебаченням, індивідуальна система кондиціонування і опалення, міні-бар, холодильник і міні-сейф
- в арт-готелі «Модерн»
Ви знайдете все, що потрібно для комфортного відпочинку. Для ділових людей створені умови для ведення
бізнесу: окрема робоча зона, безкоштовний Wi-Fi Інтернет,
покращене освітлення на робочому місці, та ін.
Вартість розміщення у нашому арт-готелі - від 1180 грн.
до 2980 грн. у невихідні дні.
- Які тренди світового готельного ринку і туризму?
Які основні вимоги іноземного туриста до сервісу наших
готелів?

В Україну, наприклад, їдуть туристи зі ста двадцяти шести
країн світу. За даними Державної служби статистики
велика частина приїжджих вказували метою відвідування
туризм або приватну поїздку.
- Як ви можете охарактеризувати портрет вашого клієнта?
Туристи з яких країн найчастіше гостюють у вашому
готелі?
- У нас є декілька портретів гостей. Наприклад, у чотирьохзірковому бізнес-готелі Wall Street відпочиваєють,
здебільшого, бізнесмени, які цінують комфорт, чистоту,
швидкий інтернет, наявність конференц-залу для великих
зустрічей та ресторану для ділових перемовин.
Тих, хто приїжджає в міські готелі, ми поділяємо районами
міста, тому що вони по-різному розглядають Одесу.
Наприклад, в Аркадію приїжджають туристи, які налаштовані на нічний тип відпочинку. Їх цікавлять клуби, пляжі,
вечірки, знайомства.
Люди, які приїжджають в центр міста, хочуть проїхатися з
екскурсіями, дізнатися про архітектуру, відвідати ресторани з різною кухнею. Тобто в більше розраховують на екскурсійний туризм. Також в центрі міста зазвичай поселяються бізнесмени, які проводять ділові обіди та зустрічі у
великих офісних будівлях. А от до наших курортних готелів
здебільшого їдуть сім’ї. Ця категорія людей розраховує на
спокійний відпочинок, залишає непошкодженим номерний
фонд, не заважає іншим відпочивати. Сімейні пари знаходяться в готелях більше всіх інших гостей - від 4 до 6 днів,
а то і більше. Буває, що приїжджають і на 12 днів.
Великий процент туристів приїжджають до нас з Білорусі,
Польщі, Молдови, Турції.
- Цінова політика готелю.
- Правильна цінова політика готелю — повинна бути динамічною і гнучкою, щоб встигати за темпами змін нашого
часу. Наприклад, готель Wall Street працює за динамічною
системою ціноутворення. Це означає, що в окремі періоди
року вартість номеру «Стандарт» може змінюватися від
1980 грн до 2640 грн за добу.
- Які тренди світового готельного ринку і туризму?

Готелі мають тримати руку на пульсі щодо нових тенденцій
ринку. Це стосується насамперед додаткового сервісу,
якого постійно вимагає турист.

- Готелі повинні технічно оновлювати номерний фонд,
загальні та транзитні зони. Чим яскравіший готель, тим
більше людина буде фотографуватися, набирати реакції
від своїх передплатників. Отже, отримає більше задоволення від проживання. Іншими словами, готелі повинні бути
зацікавленими в тому, щоб у гостя був яскравий, «лайкабельний» контент. Ось такий цікавий алгоритм.

Сучасний турист досить «бавлений», оскільки багато
подорожує, йому вже мало класичного набору послуг, які
надають готелі. Тому, наш арт-готель «Modern» старається
відчувати потреби клієнта і давати йому конкурентноспроможну пропозицію.

І це потрібно розуміти вже на стадії проектування. Вид на
море, гори або місто однозначно сподобаються гостям і
відіб’ються в їх соціальних мережах з геолокації вашого
об’єкта. Якщо готель вже побудований, то потрібно намагатися вводити яскраві елементи в декор і інтер’єр готелю.

- Які прогнози щодо готельного ринку Львова?

- Які прогнози щодо готельного ринку Одеси?

- Туристичний потенціал Львова - невичерпний, наше місто
у цьому напрямі тільки починає розвиватись, але розвиватись з неймовірними темпами.

- Ринок одеського регіону дуже недооцінений. Ми бачимо
у ньому великий потенціал розвитку різних видів туризму.
Сьогодні підприємці змушені самостійно залучати інвестиції, створювати івенти і рекламувати свій регіон. Але при
більш активній участі міської влади і держави туристичний
бізнес розквітне і приноситиме регіону та державі величезні дивіденди.

Хорошою тенденцією є збільшення кількості якісних готелів, що зі свого боку створює конкурентне середовище,
яке тримає всіх в хорошому тонусі.

Зростання кількості туристів дуже позитивно впливає на
всіх, хто працює в сфері гостинності та призводить до
збільшення впізнаваності Івано-Франківська як туристичного бренду в світі.
- Як ви можете охарактеризувати портрет вашого клієнта?
Туристи з яких країн найчастіше гостюють у вашому
готелі?
- Наші гості - подорожуючі космополіти, які здебільшого
приїзджають у Івано-Франківськ по справах у будні або
відпочити та погуляти на вікенд. Також, значний відсоток
наших гостей становлять туристичні групи з цілого світу,
які відвідують Івано-Франківськ, щоб ознайомитися з
пам’ятками архітектури і насолодитися краєвидами Карпат.
Серед країн можна виділити туристів з Польщі, Румунії,
Австрії, Великобританії, Індії, Іспанії, Італії, Канади та ін.
Готель “Надія” розташований в центрі Івано-Франківська,
неподалік вокзалу та аеропорту. Біля готелю знаходиться
автостоянка з охороною на 150 місць. Для наших гостей
важливими факторами є зручне розташування готелю,
багатий і смачний сніданок “шведський стіл”, комфорт
номерів, потужний WI-FI і можливість зручно припаркувати
власне авто.
- Цінова політика готелю “Надія”.
- Готель “Надія” - сучасний тризірковий готель, який включає 244 номери (380 місць), які представлені 8 категоріями
номерів на будь-який смак: від стандарту до люкс.
Гості з різним рівнем достатку знаходять для себе найкращий варіант розміщення у нашому готелі. У вартість
проживання входить сніданок “шведський стіл”. З цінами
на номери готелю “Надія” можна ознайомитися на сайті
www.nadiyahotel.com
- Які тренди світового готельного ринку і туризму? Які
основні вимоги іноземного туриста до сервісу наших
готелів?
Перший тренд і вимога часу - туристи прагнуть отримувати
повний набір послуг найвищого рівня в одній локації, тобто
у готелі гість має мати можливість отримати послуги проживання, харчування, салону краси, конференц-сервісу,
трансферу, екскурсії по місту.
Другий тренд - це зацікавленість туристів у локальних
особливостях - гостям цікаво відвідати майстер-класи
автентичних ремесел, власноруч виготовити якусь річ або
приготувати кулінарну національну страву поруч з українськими газдинями. У нашому готелі ми надаємо послуги
автентичних майстер класів!
Третій тренд - гості з кожним роком стають все більш
вибагливими і обізнаними. Ми, у свою чергу, намагаємося
знайти індивідуальний підхід до кожного гостя, максимально задовольнити його бажання і подарувати хороший
настрій і незабутні спогади.
- Які прогнози щодо готельного ринку Івано-Франківська?
- Ми надіємося, що кількість туристів у Івано-Франківську тільки зростатиме. Це позитивно вплине на розвиток
нашого міста та усіх, хто працює в сфері гостинності. В
Івано-Франківська є величезний потенціал найближчим часом стати тією родзинкою, яку всі прагнутимуть побачити
та спробувати.

