Међународни ланци у
хотелијерству

Међународни ланци у
хотелијерству
• У савременој литератури, али и у
релевантним статистичким извештајима,
обично се као посебне врсте хотелских
ланаца издвајају:
•
•

корпоративни хотелски ланци,
добровољни хотелски ланци.

• Поједини аутори као облик хотелских
ланаца издвајају и управљачке компаније
(компаније за менаџмент).

Корпоративни хотелски ланци
•

Корпоративни хотелски ланци се идентификују
по јаком бренду или брендовима хотела под
којим послују сви хотели у саставу
корпоративног хотелског ланца.

•

Пословање под неким од хотелских брендова
корпоративних хотелских ланаца подразумева
испуњавање читавог низа различитих
стандарда.

Корпоративни хотелски ланци
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Корпоративни хотелски ланци
• Корпоративни хотелски ланци су у претходним деценијама
забележили високе стопе раста и значајно су увећали капацитете под
својом контролом.
• Укупни капацитети под контролом 300 највећих хотелских ланаца:
10000000

9.217.103

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000

5.040.261

3000000
2000000
1000000

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

• Кумулативни пораст у посматраном периоду износи око 83%.

Корпоративни хотелски ланци
Број земаља у којим послују поједини корпоративни хотелски ланци:
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Корпоративни хотелски ланци
• Мотиви за такав раст и интернационализацију
пословања хотелских ланаца су бројни и
сложени, али могу се издвојити:
– жеља за повећањем укупних прихода и профита
хотелског ланца,
– потреба за географском диверзификацијом
пословних операција,
– могућност ангажовања јефтиних ресурса у
земљама у развоју (како радне снаге тако и
осталих ресурса),
– жеља за изградњом светски препознатљивог
хотелског бренда.

Корпоративни хотелски ланци

Како највећи корпоративни хотелски ланци
обезбеђују тако брз раст?

Корпоративни хотелски ланци
• Корпоративни хотелски ланци су у
посматраном периоду забележили значајан
раст заснован првенствено на коришћењу
различитих уговорних форми, пре свих уговора
о франшизи и уговора о менаџменту, а у
мањој мери и уговора о закупу хотела.
• Регистрованом расту су тек у мањој мери
допринеле директне инвестиције ових
корпорација у изградњу и опремање хотелских
капацитета.

Корпоративни хотелски ланци
• Корпоративни хотелски ланци примењују
различите инвестиционе облике међу
којима се могу издвојити:
– Невласнички инвестициони облици (уговори о
франжизи, уговори о менаџменту, уговори о
закупу капацитета);
– Директно инвестирање (greenfield, brownfield,
joint-ventures; мерџери, аквизиције);
– Разни облици стратешких партнерства итд.

Корпоративни хотелски ланци

“Greenfield” инвестиције?

Корпоративни хотелски ланци

“Brownfield” инвестиције?

Корпоративни хотелски ланци

“Joint ventures”?
Пример београдског хотела „Hyatt Regency“ и дубровачког хотела „Hilton Imperial“

Корпоративни хотелски ланци

Мерџери?
Accor - Pullman

Корпоративни хотелски ланци
Akvizicije?
ПРИМЕР:
Корпорација „ Starwood Hotels & Resorts Worldwide “ 1997. године купује хотелски ланац „Westin Hotels &
Resorts“, а вредност трансакције је износила око 1,57 милијарди америчких долара, а затим и хотелски
ланац „Sheraton“ од „ITT Corporation“ за око 10,2 милијарди УСД.
У 1999. години је забележено преузимање хотелске корпорације „Promus Hotel Corp.“ ( са хотелским
брендовима „Doubletree“, „Embassy Suites“, „Hampton Inn” и другим) од стране корпорације “Hilton
Hotels Corp” којим је формирана хотелска корпорација која је контролисала око 300.000 соба.
Вредност трансакције је износила око 3,7 милијарди америчких долара.
У 2001. години хотелска корпорација „Hilton Int” (тадашњи назив) је купила хотелску корпорацију
„Scandic Hotels” за око 881 милион америчких долара, а већ 2006. године „Хилтон Хотелс Цорп.“ је
купила хотелску корпорацију „Hilton Group Plc.“ за око 3,3 милијарди британских фунти. По завршеној
трансакцији хотелска корпорација „Hilton Hotels Corp.“ је контролисала око 485.000 хотелских соба.

Корпоративни хотелски ланци

Стратешка партнерства?
ПРИМЕР:
Јула 2009. године долази до стратешког партнерства између корпорација „Louvre Hotels“ и
„Golden Tulip Hospitality Group“ које је резултовало јединственим тржишним наступом.
Партнерска корпорација је по извештају часописа „Hotels“ из 2010. године, а по подацима с
краја 2009. године контролисала 91.409 соба у 1.097 хотела.

Корпоративни хотелски ланци
•

Хотелске корпорације обично развијају више
различитих брендова којим се позиционирају на
различитим тржишним сегментима.

•

У литератури се често наводи дефиниција бренда
дата од стране Америчког удружења за маркетинг
(АМА) која бренд дефинише као „име, појам,
знак, симбол, дизајн или комбинацију наведеног,
чиме се идентификују роба или услуге једног
продавца или групе продаваца и диференцирају у
удносу на конкуренте”.

Корпоративни хотелски ланци
• Хотелски брендови подразумевају примену
корпоративних стандарда који се могу
односити на:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Стандарде у изградњи и опремању;
Стандарде процеса рада;
Стандарде квалитета хотелских услуга;
Стандарде комуникације и пословне етике;
Кадровске стандарде;
Безбедоносне стандарде;
Стандарде безбедности хране;
Еколошке стандарде;
Стандарде управљања хотелом итд.

Корпоративни хотелски ланци
• Као предности брендирања у хотелијерству
се наводe:
– скраћује се уобичајени пут тражења
информација,
– превазилазе се проблеми неопипљивости
услуге,
– омогућава се конзистентност квалитета,
– смањује се ризик при куповини,
– доприноси прецизнијој сегментацији тржишта.

Корпоративни хотелски
ланци

Напомена: Комплетан портфолио брендова доступан je
на https://www.ihgplc.com/our-brands

Корпоративни хотелски
ланци

Напомена: Комплетан портфолио брендова доступан je
на https://www.hilton.com/en/corporate/

Корпоративни хотелски
ланци

Напомена: Комплетан портфолио брендова доступан je
на https://hotel-development.marriott.com/brands/

Корпоративни хотелски
ланци

Напомена: Комплетан портфолио брендова доступан je
на: https://corporate.wyndhamhotels.com/our-brands/

Корпоративни хотелски
ланци

Напомена: Комплетан портфолио брендова доступан je
на: https://www.choicehotels.com/about/brands

Добровољни хотелски ланци
• Хотелски конзорцијуми или добровољни хотелски ланци
најчешће заснивају своју активност на пружању услуга
глобалног маркетинга и резервација независним хотелима и
корпоративним ланцима, нарочито оним националног
карактера, а при чему се чланство у добровољном хотелском
ланцу разликује од приступања хотелској корпорацији нпр.
путем франшизинга, међу осталим, и по томе што чланови
хотелског конзорцијума нису у обавези да прате пословне
процедуре које су стандаризоване од стране даваоца
франшизе.
• И поред одређених различитости у начину дефинисања
хотелских конзорцијума оно што је заједничко свим
дефиницијама јесте сагласност да хотели приступају
конзорцијумима добровољно, као и да се не мењају ни
власничка ни управљачка структура.

Добровољни хотелски ланци
• Зависно од тога шта је идентификовано као основни
мотив повезивања независних хотела у хотелске
конзорцијуме, у литератури се наводи више
различитих типова хотелских конзорцијума.
• У старијој литератури обично се наводи пет
различитих врста хотелских конзорцијума:
–
–
–
–
–

Маркетинг конзорцијуми
Маркетинг и куповни конзорцијуми
„Referral” конзорцијуми
Конзорцијуми за обуку персонала
Резервациони системи

Добровољни хотелски ланци
• У новијим радовима се може пронаћи нешто другачија
типологија хотелских конзорцијума:
– „Потпуни” конзорцијуми - који нуде члановима маркетинг
експертизу, обједињене набавке одређених производа, тренинг и
обуку запослених. Овај тип конзорцијума изграђује и заједнички
резервациони систем;
– Маркетинг конзорцијуми – који нуде члановима разне маркетинг
експертизе;
– Резервациони системи – код нуде централни резервациони
систем у који је инкорпорирана понуда хотела чланова
конзорцијума, а који је могуће претраживати путем Интернет-а,
али често и извршити резервацију преко бесплатног телефонског
броја;
– „Referral” конзорцијуми – који чешће укључују одређене хотелске
ланце чији се брендови, програми лојалности и резервациони
системи повезују са резервационим системима (али и програмима
лојалности) одређених авиокомпанија.

Добровољни хотелски ланци
• Oсновне користи које остварују хотели укључени у хотелске
конзорцијуме произилазе из:
– Централних резервационих система који су развијени на нивоу
добровољних хотелских ланаца, а затим често укључени и у глобалне
дистрибутивне системе - у које обично није могуће интегрисати понуду
појединачних хотела. Рецимо, хотели чланови хотелског конзорцијума
„Utell Hotels & Resorts“ обезбеђују своје присуство на највећим ГДС:
Amadeus, Sabre, Galileo, Apollo и Worldspan, као и на Интернет-у и то како
преко презентације самог конзорцијума, тако и преко неких од највећих
wеб презентација са великим бројем корисника, а путем којих се врши и
продаја хотелских услуга, као нпр. Travelocity, Expedia, hotel.de,
travelweb.com;
– Повезивања са великим резервационим системима авиокомпанија;
– Попуста на цену одређених производа који се набављају преко
заједничког набавног центра;
– Додатног образовања и тренинга запослених;
– Одређених маркетинг активности.

Добровољни хотелски ланци
• Наравно, чланови хотелског конзоцијума имају и
одређене трошкове који произилазе из њиховог
чланства. Врсте и начин обрачуна ових надокнада
се значајно разликују између конзорцијума. Ипак,
ти трошкови се обично односе на:
– плаћање једнократних надокнада за улазак у хотелски
конзорцијум, затим
– годишњих надокнада,
– резервационих надокнада, као и
– специјалних надокнада за посебне услуге које се по
основу уговора о приступању тарифирају засебно, као
нпр. оне које се односе на тренинг и обуку запослених
итд.
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Добровољни хотелски ланци
• Између конзорцијума и независних хотела или
хотелских корпорација најчешће не долази до
склапања дугорочних уговора. То омогућава
независним хотелима виши степен флексибилности.
• Уколико менаџмент хотелског предузећа није
задовољан оствареним резултатима лако може
иступити из хотелског конзорцијума.
• Ова флексибилност је довела до тога да су код
хотелских конзорцијума забележене значајније и брже
осцилације у обиму хотелских капацитета укључених у
те конзорцијуме, посматрано компаративно у односу на
хотелске корпорације.

Добровољни хотелски ланци
• Као чланови хотелских конзорцијума могу се јавити и
хотели који се налазе у саставу корпоративних
хотелских ланаца, а који конзорцијуме користе као
додатни канал дистрибуције.
• У исто време један број хотела је укључен у више
различитих добровољних хотелских ланаца.
• Циљ таквог повезивања је отварање више различитих
канала продаје, што у појединим случајевима и не мора
бити сувише скупа инвестиција за хотел, с обзиром да
код појединих добровољних хотелских ланаца постоји
систем плаћања „pay as you go“, односно плаћа се по
реализованој услузи.

Добровољни хотелски ланци

• Могућност оснивања домаћих хотелских
конзорцијума.
• Хотели из Србије укључени у хотелске
конзорцијуме.

Компаније за менаџмент
• На тржишту се јавља неколико основних
облика компанија за менаџмент:
– Независне компаније које нуде услуге
професионалног управљања хотелима
(укључујући и припрему пројекта, активности у
pre-opening фази, као и оперативни менаџмент
у post-opening фази);
– Хотелске корпорације које поред
професионалног управљања хотелима нуде и
међународно препознатљив бренд.

Компаније за менаџмент

Компаније за менаџмент
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Уговор о франшизи
• Уговор о франшизингу се може дефинисати као “трајан уговор
којим се заснива један систем сарадње између самосталних
лица, према коме једно од њих (давалац франшизе) уступа
другоме (прималац франшизе), уз плаћање надокнаде, право
да користи у свом пословању, под тачно одређеним условима,
његово трговачко име, знак, спољни изглед или друга
заштићена права као и његова техничка и пословна искуства, уз
обавезу друге стране да послује по систему организације и
пословања даваоца, при чему давалац франшизе обезбеђује
примаоцу помоћ, савет, школовање, те врши контролу.“
• Франшиза се дефинише и као пословни однос у којем давалац
франшизе даје право примаоцу франшизе да користи његов
бренд, његове пословне технологије, као и приступ његовом
пословном систему, а заузврат захтева компензацију кроз
наплату различитих надокнада.

Уговор о франшизи
•

У хотелијерском пословању давалац франшизе даје право примаоцу
франшизе да користи његово име, марку, знак, уступа му специфична знања и
технике пословања, укључује понуду тог хотела у свој резервациони систем
који има и тачку повезивања са глобалним дистрибутивним системима.

•

Предмет уговора о франшизи у хотелијерској индустрији је:
– Право на коришћење и пословање под заштићеном хотелском марком;
– Трансфер технологије – односно пренос “кноw-хоw ” као скупа знања,
искуства, технолошких поступака које је развила хотелска корпорација
давалац франшизе;
– Коришћење резервационог система;
– Пословна подршка франшизеру кроз активности као што су организовање
обуке запослених, уступање резултата маркетиншких истраживања,
помоћ при одабиру макро и микро локације итд.;
– Маркетинг подршка.

•

Са правног становишта послови везани за франшизу се реализују кроз уговор
о франшизингу.

Уговор о франшизи
• Данас је франшизинг веома заступљен инвестициони
облик који се широко примењује у бројним привредним
делатностима.
• Кроз научну литературу која се бави овом тематиком,
често се провлачило питање који су то фактори допринели
тако експлозивном развоју франшизинга као модела раста
предузећа. Искристалисале су се две теорије:

–теорија ограничених ресурса,
–агенцијска теорија.

Уговор о франшизи

Извор: Hotels, јул/август 2019

Уговор о франшизи
• Међународни хотелски ланац који се одлучи за франшизинг као
облик улагања мора изабрати најповољнију структуру за његову
имплементацију на тржишту. Франшиза се може поделити и
према броју хотелских објеката на које се уговор о франшизи
односи, као и према начину ширења ланца. Можемо
идентификовати:
– уговоре о франшизи који се односе само на један хотелски објекат
(single unit franchise),
– уговоре који се односе на више хотелских објеката (multi-unit
franchise).

• Начелно, на располагању им стоје три могућа начина за
имплементацију франшизинга као инвестиционог облика:
– директна франшиза (single unit franšiza),
– мастер франшиза (multi-unit franšiza),
– корпоративна франшиза (multi-unit franšiza).

Уговор о франшизи
• Ако власници локалног хотелског предузећа донесу стратешку
одлуку да уђу у процес преговарања са циљем склапања
уговора о франшизи, први нужни корак је избор одговарајуће
хотелске корпорације, а затим у оквиру ње и одговарајуће
хотелске марке.
• На глобалном хотелском тржишту послује велики број
хотелских корпорација које су често развиле више различитих
хотелских марки уважавајући хетерогеност туристичке тражње
и потребу позиционирања на различитим тржишним
сегментима.
•

Избор одговарајућег хотелског бренда ће се дугорочно
одразити на профитабилност хотелске компаније и зато се
избору мора приступити студиозно.

Уговор о франшизи
•

Менаџмент независног хотелског предузећа треба пажљиво и темељно да
проанализира предности и недостатке афилијације са одређеним хотелским
ланцем имајући при томе у виду:
– Неопходан ниво квалитета, а сходно томе и износ неопходних инвестиционих
улагања;
– Трошкове афилијације у смислу висине надокнада које ће плаћати;
– Постојање конкуренције истог или сличних брендова на локалном нивоу;
– Потенцијал резервационог система хотелског ланца;
– Снагу и препознатљивост хотелског бренда;
– Усклађеност између циљне групе потрошача хотела и позиционираности хотелског
бренда;
– Пословну успешност хотела који су кроз уговор о франшизи већ приступили
одређеном ланцу;
– Питање ексклузивности - да ли корпоративни хотелски ланац омогућава и другим
хотелима лоцираним у истом региону да постану део истог хотелског бренда, а
самим тим и непосредна и опасна конкуренција постојећим хотелима;
– Да ли хотелски корпоративни ланац често спроводи стратегије ребрендирања
постојећих хотелских марки, што може проузроковати додатне трошкове локалном
хотелском предузећу како би се прилагодило новим стандардима техничког
квалитета.

Користи за франшизера
• Франшиза пружа бројне користи како даваоцу франшизе тако и
примаоцима. И једни и други покушавају да кроз своје
пословне стратегије капитализују бројне користи остварене
склапањем уговора о франшизи.
• Са становишта хотелске корпорације франшизера, основне
предности коришћења тог начина ширења пословних
активности су:
– Брзо и јефтино ширење и снажење хотелског бренда уз низак
степен ризика за даваоца франшизе;
– У одређеним случајевима давалац франшизе је у позицији да
поставља услове примаоцу франшизе у погледу избора добављача
неопходних производа и/или услуга;
– У складу са претходно поменутом агенцијском теоријом, хотелска
корпорација штеди и новац и време који би био утрошен на
спровођење мониторинга над управљањем мрежом својих хотела
широм света.

Ризици за франшизера
•

У исто време давалац франшизе се ипак суочава и са извесним
пословним ризицима од којих је свакако најзначајнији ризик од
слабљења хотелског бренда услед необезбеђења очекиваног нивоа
квалитета од стране хотела примаоца франшизе. Поред овог, јављају се и
други пословни ризици:
– Приходи хотелске корпорације франшизера почињу директно да зависе
од пословног успеха локалних хотелских оператора, франшизаната, а
хотелски ланац не може утицати на многе аспекте пословне политике
локалног хотелског предузећа које улази у ланац;
– Локално хотелско предузеће може временом прерасти у снажног
конкурента на локалном тржишту, тим пре што веома добро познаје
начин функционисања као и поједине елементе пословне стратегије
хотелске корпорације франшизера. Хотелска корпорација давалац
франшизе се од потенцијално нелојалне конкуренције покушава
заштитити применом одговарајућих правних инструмената. Чак и у
ситуацији да бивши франшизант не користи у свом будућем пословању
сличан назив, он ће, као што је већ речено, користити стечени know-how
као и изграђене базе података.

Користи за франшизанта
• Могу се идентификовати бројне користи које
независно хотелско предузеће остварује по
основу склопљеног уговора о франшизи са
одређеним хотелским ланцем:
– пословање под широко препознатљивом хотелском
марком,
– коришћење корпорацијског резервационог система,
– у одређеним ситуацијама и помоћ у управљању,
– коришћење економије обима у одређеним
набавкама,
– пословна подршка даваоца франшизе пословним
активностима франшизанта.

Трошкови за франшизанта
• Улазак у корпоративни хотелски ланац и пословање под
одређеним хотелским маркама подразумева усклађивања
стандарда квалитета услуга. Како би испуниле дате
стандарде, локалне хотелске компаније често морају
инвестирати значајна средства у адаптацију свог објекта у
циљу испуњавања прописаних техничко-технолошких
стандарда. Та инвестиција представља услов афилијације
са жељеним хотелским ланцем.
• По испуњењу прописаних стандарда техничког квалитета
хотелско предузеће прималац франшизе стиче право
пословања у оквиру пословног система франшизера, али
то право подразумева обавезу плаћања различитих врсте
надокнада.

Структура трошкова
франшизе
• Структура накнада које прималац франшизе мора
да плати франшизеру се своди на:
– иницијалну таксу која се плаћа једнократно,
– годишњу надокнаду (тантијему, лиценцну надокнаду
- royalty) која се плаћа као проценат остварених
прихода,
– таксу за коришћење резервационог система,
– таксу за разне маркетинг активности компаније,
– такса по основу учешћа у програму учесталих
потрошача,
– таксе по основу осталих програма и активности

Структура трошкова франшизе –
хотел ниже категорије
Ostale nadoknade,
6.70%

Nadoknada po
osnovu programa
učestalih
potrošača, 1.30%

Nadoknada za marketing
aktivnosti,
24.60%

Nadoknada za korišćenje
rezervacionog sistema,
20.70%

Royalty, 45,00%
Inicijalna nadoknada,
1.70%

Структура трошкова франшизе –
луксузни хотел
Ostale nadoknade,
6.80%

Nadoknada po osnovu
programa učestalih
potrošača,
Nadoknada za marketing
3.10%
aktivnosti,
26.60%

Nadoknada za korišćenje
rezervacionog sistema,
12.40%

Royalty, 50,00%

Inicijalna nadoknada,
1.10%

Међународни ланци у
хотелијерству

Уговор о менаџменту
•

Уговор о управљању се дефинише као формални уговор којим власник
хотела ангажује оператора у циљу обезбеђења професионалног
управљања хотелом, а за унапред уговорену надокнаду.

•

У складу са овим уговором менаџмент компанија за своје услуге добија
уговорену надокнаду, а власник преостали износ профита.

•

Власник хотела више не доноси оперативне одлуке у вођењу хотела, већ
је одговоран за обезбеђење потребног капитала, односно као уговор који
омогућава менаџмент компанији да управља хотелом у корист трећег
лица, односно власника, за одређену надокнаду. Склапањем овог уговора
долази до раздвајања између власништва и управљања.

•

Склапањем оваквих уговора не задире се у власничку структуру хотелског
објекта која остаје непромењена.

Уговор о менаџменту
Типичним уговором о менаџменту се мора дефинисати:
• дужина трајања уговора,
• услови за обнављање уговора,
• основна надокнада,
• подстицајна надокнада,
• висина евентуалних других накнада које би биле наплаћене,
• гаранције у вези резултата на које се обавезује хотелска корпорација која ће управљати
хотелом (оператор),
• висина буџета који ће стајати на располагању оператору у редовном пословању,
• морају се дефинисати и ограничења у одлучивању која ће оператор имати приликом
управљања хотелом,
• потреба за евентуалним додатним инвестицијама у хотел од стране власника,
• услови раскида уговора,
• клаузулу о забрани конкуренције,
• начин разрешења евентуалних спорова између страна као и одређивање надлежног
законодавства у случајевима да се спор мора разрешити судским путем.

Уговор о менаџменту
•

Као и у сваком преговарању уговори одражавају однос снага у преговорима.
Како се врло често догађало да су се као потенцијални партнери јављале велике
хотелске корпорације на једној и релативно мали индивидуални инвеститори и
власници појединачних хотелских објеката, на другој страни, склопљени уговори
су били изразито у корист хотелских оператора.

•

На уступке у преговарачком процесу су могли рачунати само они чија би
економска снага, с једне стране и велике потенцијалне користи за хотелске
операторе, с друге стране, гарантовали спремност на одређене уступке. То је
могао бити случај када се радило о крупним институционалним инвеститорима
који су поседовали снажне инвестиционе потенцијале.

•

У овом тренутку пажња ће се посветити уговорима склопљеним на тржишту
Европе. Посматрајући дужину трајања уговора, може се запазити да
преовлађује дефинисање сарадње у трајању од 15 година, што показује
тенденцију смањења јер је 2001. године просечна дужина била 19 година.

Уговор о менаџменту
• Највећи број уговора не дефинише могућност аутоматског
продужења уговора у случају остварења позитивних резултата
(51,7% наспрам 44,8% 2001. године), што је са једне стране
последица жеље власника хотела за већом флексибилношћу, али
и опрезности хотелских корпорација пошто је велики број ових
уговора склопљен на тржиштима централне и источне Европе, па
су и оператори желели да оставе могућност лаког изласка
уколико не би били задовољни резултатима.
• Просечна висина основне надокнаде (која се наплаћује као
проценат од остварених прихода) на тржишту Европе износи око
2,2% што показује тенденцију раста јер је пре четири године
износила 1,8%. Бадер и Лабабеди наводе да се распон основне
надокнаде (base fee) у Европи креће у распону између 2 и 4% од
укупних прихода хотела.

Уговор о менаџменту
•

Што се тиче висине подстицајних надокнада (incentive fee) аутори цитираног
извештаја су приметили тенденцију да је све више уговора у Европи склопљено
тако да висина те стимулативне надокнаде зависи од успешности управљања
хотелом. Често се уговора висина тзв. „owner priority return“ као одређен
унапред уговорени износ GOP (Gross Operating Profit) који припада власнику.

•

Просечна висина подстицајне надокнаде износи око 10% оствареног GOP (Gross
Operating Profit).

•

Мали број склопљених уговора о управљању садржи гаранције хотелског
оператора да ће остваривати одређене пословне резултате и да ће у случају
неиспуњења дефинисаног минимума сносити финансијске последице. У студији
„Management Agreements Trends Worldwide“је констатовано да на европском
тржишту тек око 20% склопљених уговора о менаџменту садржи одређене
гаранције хотелског оператора.

Уговор о менаџменту
• Де Роос наводи да је на тржишту забележена тенденција
раздвајања уговора о менаџменту на два дела и то на
уговор којим се дефинише управљање хотелом и засебан
уговор („brend licence agreement“) којим хотелска
корпорација уступа право коришћења хотелског бренда и
свих предности повезаних са његовим коришћењем.
• Надокнада по основу првог уговора се креће нешто испод
1% остварених прихода, док се по основу уговора о
уступању права коришћења бренда основна надокнада
креће око 2% реализованих прихода, а установљава се и
подстицајна надокнада која висином кореспондира са
вредностима incentive надокнада у традиционалним
уговорима, а о чему је већ било речи.

Уговор о менаџменту
• Појава да власници хотелских објеката
ангажују професионалне менаџере који ће
управљати хотелима није нова. Још у 19
веку познати хотелијери Cezar Ritz i Marcel
Escoffier су били ангажовани од стране
власника хотелских објеката да као
професионални менаџери управљају
хотелима широм Европе. Репутација
таквих хотелских менаџера је
инвеститорима и обезбеђивала лакше
прикупљање потребног капитала.

Уговор о менаџменту
• У литератури се као претече савремених уговора о
управљању најчешће спомињу уговори које је склапала
хотелска корпорација „Hilton“. Власти Порторика су 50-тих
година прошлог века желели да обезбеде присуство
реномиране хотелске корпорације на свом тржишту у циљу
обезбеђења додатног подстицаја развоју туризма. Влада
Порторика је са корпорацијом „Hilton“ склопила тзв. „profitsharing lease“ према којем је преузела обавезу да изгради и
опреми хотел у складу са потребним стандардима, а да га
затим изнајми корпорацији „Hilton“ која би обезбедила
широко међународно препознатљиву хотелску марку, као и
потребна менаџерска знања, а при том би се остварени
профит делио на начин да корпорација „Hilton“ задржава
једну трећину.

Уговор о менаџменту
• Ransley i Ingram наводе да је феномен уговора о

управљању у хотелијерству у блиској вези са
појавом глобално препознатљивих хотелских
брендова и растом њиховог значаја на
тржишту, као и растом у међународном
путничком ваздушном саобраћају. Они указују
на огромну преговарчку моћ коју су у то време
имале, тада ретке, хотелске корпорације са
изграђеним међународно препознатљивим
брендом, приступом тржиштима капитала и
везама са глобалним авио превозницима.

Уговор о менаџменту
• Графикон: Број хотела којима управљају корпоративни хотелски
ланци по основу уговора о управљању у периоду 1999-2010. година
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Извор: Статистички подаци из часописа „Hotels“, годишњих извештаја и интернет портала корпорација

Уговор о менаџменту
• У литератури се идентификују бројни фактори који су утицали на пораст
популарности уговора о управљању у хотелијерској индустрији. Bell као
главни разлог пораста популарности уговора о менаџменту на
хотелијерском тржишту Сједињених Америчких Држава наводи поновну
појаву институционалних инвеститора као улагача на хотелијерском
тржишту. Bell наводи да институционални инвеститори, поучени
искуством из доба велике економске кризе, улазе само у оне
инвестиције у хотелијерству код којих је унапред уговорено да ће
хотелом управљати нека од већих хотелских корпорација.
• Beals међу осталим наводи да је расту популарности уговора о
управљању допринела појава менаџмент компанија које су нудиле
бројне погодности пословања под међународним хотелским брендом,
коришћење великих резервационих система, могућности стручног
усавршавања итд. Он даље наводи да су уговори о управљању
омогућили и инвеститорима да улажу у куповину хотелских капацитета
без преузимања одговорности за управљање хотелима.

Уговор о менаџменту
• Уговори о управљању, као инвестициони облик,
најчешће се користе у случају престижнијих хотелских
марки.
• Уговор о франшизи не пружа довољно гаранција да ће
испоручена услуга бити на адекватном нивоу и да неће
угрозити општи имиџ хотелског бренда. Чињеница је да
се велики део „know-how“ може стандардизовати и
трансферисати, али је исто тако јасно да постоји део
тзв. „интелектуалног капитала“ који се не може тако
једноставно пренети на франшизанте.
• У тим ситуацијама хотелске корпорације најчешће
оптирају за уговоре о управљању као инвестициони
облик који обезбеђује раст корпорације, стабилне и
увећане приходе, а уз заштиту имиџа хотелског бренда.

Уговор о менаџменту
• Тржишна пракса је ипак показала да овакви пословни односи
имају и одређене недостатке. Као основни недостатак у
литератури се често наводи тзв. проблем временског хоризонта,
односно потенцијала за постојање одређених разлика у
интересима између власника и оператора. Док су оператори
фокусирани на краткорочне резултате, интереси власника се
односе и на дугорочне последице. Оператори понекад могу
повући извесне пословне потезе који ће утицати на побољшање
краткорочних перформанси, али ти потези неће увек деловати
позитивно на дуги рок.
• Како је даља изградња и снажење хотелског бренда веома важно
за хотелске корпорације, менаџери које је та корпорација
поставила могу понекад доносити пословне одлуке које ће бити
у складу са тим циљем, али не нужно и и у складу са интересима
власника хотела.

REIT
• REIT (Real Estate Investment Trust) су затворени
инвестициони фондови специјализовани за улагање у
некретнине, који уз испуњавање одређених услова
стичу право на извесне пореске олакшице.
• Настали су на тржишту САД, а основу за њихово
формирање представљао је сет закона усвојен у
америчком Конгресу шездесетих година, којима су
такви фондови ослобођени плаћања пореза на
добитак, што је свакако представљало подстицај
инвеститорима.

REIT
Специјализовани инвестициони фондови за улагање у некретнине су морали
испунити следеће услове који су били дефинисани законским решењем:
•

•
•

•

•

Имали су обавезу да сваке године исплате акционарима 90% текућег добитка
кроз дивиденде;
Морали су имати најмање 100 акционара, а од тог броја њих 5 удружено није
смело имати више од 50% укупног броја акција (правило 5/50);
Најмање 75% укупних прихода фонда мора потицати од издавања хотела у
власништву у закуп (у случају хотелских REIT), као и од (постоји неколико
основних врста REIT од којиих неки свој капитал пласирају у кредите намењене
изградњи или аквизицији некретнина, уз обавезно хипотекарно обезбеђење)
камата на дате хипотекарне кредите;
Ако је REIT током године продавао некретнине у свом власништву претходно
правило се модификује, тако да у том случају 90% укупних прихода мора
потицати од издавања хотела у власништву у закуп, камата на дате хипотекарне
кредите, као и прихода по основу продаје некретнина или власништва над
акцијама других фондова;
Најмање 75% имовине мора бити у некретнинама, хипотекарним кредитима,
државним хартијама од вредности и готовини.

REIT
• Ипак, на овом месту ваља констатовати да ће чињеница да
морају исплатити чак 90% укупно оствареног профита кроз
дивиденде значајно смањити интерне потенцијале за раст
на основу реинвестирања оствареног профита.
• Поједине студије показују да се из оствареног профита
финансира тек око 7% укупне вредности инвестиција ових
фондова.
• Ако се изоловано посматра само та чињеница могло би се
доћи до погрешног закључка да ови фондови не
представљају значајан инвестициони облик за развој
хотелијерства. Пре извођења таквог закључка мора се знати
да REIT највећи обим капитала прикупљају кроз јавну
понуду на берзи на којој, начелно говорећи, акције тих
фондова често представљају атрактивне инвестиционе
опције, као и кроз задуживање на финансијском тржишту.

REIT
• Атрактивност проистиче како из високих исплаћених
дивиденди, тако и карактеристике да улагањем у акције
ових фондова инвеститори остварују додатну
диверзификацију ризика, јер је пракса показала да често не
постоји значајна корелација у кретању цена акција
корпорација и REIT на берзи.
• Због тога што REIT највећи обим капитала за инвестиције
прикупља кроз процес јавне понуде акција, а тек мањи
финансира из оствареног профита, помера се фокус
пословне политике ових фондова са дугорочних циљева на
оне краткорочније, чије ће испуњавање утицати на њихову
спсобност да на берзи агрегирају потребне количине
капитала за реализацију нових развојних пројеката, односно
на њихову атрактивност за потенцијалне инвеститоре.

REIT
Најчешће цитирана подела специјализованих
инвестиционих фондова за улагање у некретнине:
• имовински („equity”) REIT,
• хипотекарни REIT,
• хибридни REIT.

REIT
•

Имовински REIT улажу у некретнине, у конкретну имовину. Ови фондови се
додатно специјализују према врсти некретнине у коју улажу, тако да постоје они
који су специјализовани за улагање у више различитих врста некретнина. Често
је цитирана подела Америчке националне асоцијације REIT према
инвестиционом фокусу фондова на:
– REIT који купују или финансирају изградњу пословних простора и индустријских објеката
које се затим изнајмљују заинтересованим компанијама;
– REIT који улажу у изградњу великих шопинг центара у којима је лоциран велики број
малопродајних објеката, а РЕИТ стиче добит по основу наплате ренте од закупаца тих
локала;
– REIT који улажу у стамбене објекте апартманског типа или чак у изградњу читавих
стамбених насеља, а приход се генерише на основу наплате ренте;
– REIT који улажу у хотелске капацитете које затим најчешће препуштају на управљање
велики хотелским корпорацијама кроз уговоре о менаџменту или закупу на одређени
временски период;
– REIT који улажу у изградњу болница, медицинских установа које затим изнајмљују
здравственим фондовима на управљање;
– REIT који су специјализовани за магацинске просторе;
– REIT који се нису уже определили за поједини тип некретнина, већ се у њиховом портфолију
налазе различити типови некретнина;
– Поред побројаних типова постоје и они који су се определили за високо специјализована
улагања у разне типове некретнина (затвори, терени за голф, позоришта итд.).

REIT
• Хипотекарни специјализовани инвестициони фондови
за улагање у некретнине за разлику од имовинских REIT
-а не улажу у реалне некретнине са циљем њиховог
развоја и управљања њима и по том основу креирања
профита, већ свој капитал пласирају у кредите
намењене изградњи или аквизицији некретнина, уз
обавезно хипотекарно обезбеђење.
• Хибридни специјализовани инвестициони фондови за
улагање у некретнине представљају комбинацију
имовинских и хипотекарних REIT-а. Они свој капитал
улажу како у прибављање некретнина које ће издавати,
али и у обезбеђење хипотекарних кредита и куповину
хартија од вредности које садрже заложно право над
некретнинама.

REIT
• Први REIT специјализован за улагање у хотелијерство је био
“Hotel Investors Trust”. Овај фонд се појавио на тржишту 1969.
године и то у форми хибридног специјализованог инвестиционог
фонда. “Hotel Investors Trust” је пословао користећи “paired
share” структуру.
• Специјализовани инвестициони фонд “Hotel Investors Trust ” је
1994. године преузет од стране “Starwood Capital Group”.
Повезане компаније које су чиниле поменуту “ paired share“
структуру су преименоване тако да је сам фонд назван “Starwood
Lodging Trust”, а друштво из тзв. „paired share“ структуре је
названо “Starwood Lodging Corporation”. “Starwood Lodging” је у
једном тренутку свог развоја постао хотелски REIT са највећом
капитализацијом на тржишту. “Starwood Lodging” је 1998. године
променио правну форму и настала је хотелска корпорација
“Starwood Hotels & Resorts”.

REIT
REIT / (TIK SIMBOL)
Host Hotels & Resorts Inc. (HST)
Hospitality Properties Trust (HPT)
LaSalle Hotel Properties (LHO)
Diamondrock Hospitality Co. (DRH)
Strategic Hotels & Resorts, In (BEE)
Sunstone Hotel Investors Inc. (SHO)

Hersha Hospitality Trust (HT)
FelCor Lodging Trust Inc. (FCH)
Supertel Hospitality, Inc. (SPPR)
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21 910
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31

11 709
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11
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Innsuites Hospitality Trust
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6
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13
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4

1 269
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REIT
• Оно што је уочљиво у пословном портфолију највећих хотелских
REIT јесте чињеница да су хотеле у свом власништву путем
различитих уговорних форми везали за највеће светске хотелске
корпорације.
• Истраживање показује да од укупно 227.307 соба у власништву 16
највећих хотелских REIT чак 209.343 соба (92,10%) послује под
неким од хотелских брендова 10 највећих хотелских корпорација.
Посматрано по броју хотела долазимо до сличног закључка. Од
укупно 979 хотела чак 893 хотела (91,22%) послују под маркама
неких од поменутих хотелских ланаца.
• Ако се подробније анализира под којим хотелским маркама
послују капацитети у власништву REIT -ова, може се уочити
блиска пословна повезаност највећих REIT са са неколико
највећих светских хотелских корпорација.

Дистрибуција хотелских капацитета највећих америчких REIT по маркама глобалних хотелских ланаца

REIT
Хотелски ланац

Број соба

Учешће

Marriott

98 843

43.484%

Hilton

34 898

15.353%

IHG

31 413

13.820%

Starwood

26 594

11.700%

Hyatt

10 130

4.457%

Fairmont

2 549

1.121%

Wyndham

2 320

1.021%

Carlson

2 096

0.922%

Choice

1 996

0.878%

Four Seasons

1 219

0.536%

Best Western

816

0.359%

Swissotel

661

0.291%

Accor

237

0.104%

13 535

5.955%

227 307 соба

100%

Независни

УКУПНО

REIT
• Сасвим је уочљиво да се хотелски специјализовани
инвестициони фондови за улагање у некретнине на
америчком тржишту најчешће одлучују за пословну
сарадњу са глобалном хотелском корпорацијом
„Marriott International“ под чијим хотелским
маркама послује чак 43,48% укупног броја соба које
се налазе у власништву ових фондова.
• На другом, трећем и четвртом месту се налазе
хотелске корпорације „Hilton Hotels“ (15,35%),
„Intercontinental Hotels Group“ (13,82%) i „Starwood
Hotels & Resorts“ (11,70%).

REIT
• Показало се да су на тржишту хотелски брендови ове четири
глобалне хотелске корпорације најатрактивнија опција
приликом избора хотелске марке под којим ће пословати
хотели у власништву хотелских REIT. Ову тезу је врло лако
доказати простим сабирањем њихових учешћа. Под
хотелским брендовима те четири хотелске корпорације
послује укупно 84,35% од укупног броја соба у власништву
највећих америчких хотелских REIT.
• Да би се додатно доказао висок степен међузависности у
пословним операцијама наведених глобалних хотелских
корпорација и највећих хотелских REIT користиће се и
обрнути приступ. Наиме, анализираће се учешће хотела у
власништву наведених инвестиционих фондова у укупном
пословном портфељу глобалних хотелских ланаца.

а у власништву највећих америчких хотелских REIT у укупном пословном портфељу глобалних хотелских корпорација (глобалних хотелск
Извор: Сопствено истраживање

REIT

Хотелска корпорација

Укупан број соба под

контролом корпорације

Собе у власништву 16

Учешће соба у власништву

највећих REIT у оквиру
порфолија хотелског

REIT у укупном портфолију
хотелске корпорације

Marriott International

560 681

корпорације
98 843

Intercontinental Hotels Group

619 851

31 413

5,07%

Hilton Hotels

545 725

34 898

6,39%

Starwood Hotels & Resorts

284 800

26 594

9,34%

17,63%

REIT
• Хотелске корпорације су те које су на тржишту
услуга изградиле снажне, препознатљиве хотелске
брендове, а хотелски REIT су једнако успешно на
финансијском тржишту успеле да агрегирају
значајан капитал који су уложили у хотелијерску
делатност. Хотелске корпорације и REIT се затим
повезују путем различитих уговорних форми међу
којима доминирају уговор о менаџменту, уговор о
франшизи и уговор о закупу хотелских капацитета.

REIT
• Ако наставимо даље анализу и са нивоа хотелске корпорације пређемо
на ниво хотелске марке добијају се следећи подаци:
Број

Учешће у укупном броју соба

Marriott Hotels

соба
49 167

у власништву највећих REIT
21,63%

Marriot International

Courtyard

17 356

7,64%

Marriot International

Embassy Suites
Residence Inn

16 845
14 101

7,41%
6,20%

Hilton Hotels
Marriot International

Sheraton
Westin

12 618
12 004

5,55%
5,28%

Starwood Hotels & Resorts
Starwood Hotels & Resorts

Candlewood Suites

9 389

4,13%

Intercontinental HG

Hilton
Renaissance

9 249
6 477

4,07%
2,85%

Hilton Hotels
Marriot International

Crowne Plaza

6 092

2,68%

Intercontinental HG

Holiday Inn
Hyatt Regency

6 063
4 737

2,67%
2,08%

Intercontinental HG
Hyatt

Staybridge Suites

4 359

1,92%

Intercontinental HG

Hampton Inn
Intercontinental
Ritz Carlton
JW Marriott
Hyatt Place
Fairmont
SpringHill Suites
Ostali
UKUPNO

4 006
3 704
3 682
3 273
2 792
2 549
2 381
36 463
227 307

1,76%
1,63%
1,62%
1,44%
1,23%
1,12%
1,05%
16,04%
100%

Hilton Hotels
Intercontinental HG

Хотелска марка

Хотелски ланац

Marriot International
Marriot International
Hyatt
Fairmont
Marriott International
-----

REIT
• Хотелске корпорације су те које су на тржишту
услуга изградиле снажне, препознатљиве хотелске
брендове, а хотелски REIT су једнако успешно на
финансијском тржишту успеле да агрегирају
значајан капитал који су уложили у хотелијерску
делатност. Хотелске корпорације и REIT се затим
повезују путем различитих уговорних форми међу
којима доминирају уговор о менаџменту, уговор о
франшизи и уговор о закупу хотелских капацитета.

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ НА ПРИМЕРИМА
РАЗВОЈА НАЈВЕЋИХ ХОТЕЛСКИХ REIT (CASE STUDY)
• Специјализовани инвестициони фонд за улагање у некретнине
„Host Hotel & Resort” је REIT који располаже са највећим
хотелским капацитетима на свету. У власништву специјализованог
инвестиционог фонда за улагање у некретнине „Host Hotel &
Resort” се налази укупно 124 хотела високе категорије са укупно
63.653 соба који послују под 23 различите хотелске марке.
• Хотелима у власништву „Host Hotel & Resorts”управља компанија
“Host Hotels & Resorts, L.P” која се налази у потпуном власништву
овог REIT.

HOST HOTEL & RESORT
Nezavisni
1.61%
Swissotel
0.81%

IHG
0.81%

Број хотела

Starwood
Hotels &
Resorts
25.00%

The
Fairmont Four
0.81% Seasons
1.61%
Hilton
1.61%
Hyatt Corp
4.84%

Marriott
62.90%

Swissotel
1.04%
Starwood
Hotels &
Resorts
24.97%

Nezavisni
1.36%

Four
The
IHG
Seasons
0.42% Fairmont
0.71% 0.96%

Број соба

Hilton
1.07%
Hyatt Corp
6.06%

Marriott
63.43%
Извор: Сопствено истраживање на основу података са сајта фонда

HOST HOTEL & RESORT
•

Уочљиво је да се менаџмент фонда „Host Hotel & Resort” определио да највећи
део својих хотелских капацитета различитим уговорним формама веже за
хотелску корпорацију „Marriott“. Од укупног броја хотелских соба, чак 40 375
соба је у хотелима који послују под различитим брендовима Марриотт-а, што је
у релативном изразу 63,43% укупног броја соба, односно 78 хотела - 62,90%
укупног броја хотела.

•

Како се увек ради о уговорним односима који се односе на дужи временски рок,
јасно је да је на овај начин профитабилност фонда великим својим делом
везана за успешност хотелског ланца „Marriott“.

•

У исто време, ако посматрамо у обрнутом правцу, инвестициони фонд „Host
Hotel & Resort” у свом власништву има око 7,2% укупног броја соба које
контролише хотелски ланац „Marriott“, тако да се може констатовати да је на
тржишту развијено партнерство између ове две корпорације и да је на тај начин
дошло до успешног повезивања тржишта капитала са једне стране и тржишта
услуга са друге стране.

HOST HOTEL & RESORT
•

Уочљиво је да се менаџмент фонда „Host Hotel & Resort” определио да највећи део својих
хотелских капацитета различитим уговорним формама веже за хотелску корпорацију
„Marriott“. Од укупног броја хотелских соба, чак 40 375 соба је у хотелима који послују под
различитим брендовима Марриотт-а, што је у релативном изразу 63,43% укупног броја
соба, односно 78 хотела - 62,90% укупног броја хотела.

•

Како се увек ради о уговорним односима који се односе на дужи временски рок, јасно је
да је на овај начин профитабилност фонда великим својим делом везана за успешност
хотелског ланца „Marriott“.

•

У исто време, ако посматрамо у обрнутом правцу, инвестициони фонд „Host Hotel &
Resort” у свом власништву има око 7,2% укупног броја соба које контролише хотелски
ланац „Marriott“, тако да се може констатовати да је на тржишту развијено партнерство
између ове две корпорације и да је на тај начин дошло до успешног повезивања тржишта
капитала са једне стране и тржишта услуга са друге стране.

•

Тезу о узајамној повезаности фонда „Host Hotel & Resort” и хотелске корпорације
„Marriott“ додатно илуструје податак да корпорација „Marriott“ поседује 2,4% укупног
броја акција фонда.

HOST HOTEL & RESORT
•

Менаџмент „Host Hotel & Resort” је извршио и географску диверзификацију свог
портфолија.
Европа
5.80%

Канада
2.52%

Јужна Америка
1.17%

САД
90.51%

Извор: Сопствено истражиање

•

Додатну диверсификацију портфеља менаџмент је постигао тако што је укупно
105 хотела који се налазе на територији Сједињених Америчких Држава
распоређено у укупно 27 савезних држава.

HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
•

Компанија поседује 289 хотела са 42.908 соба. Како у складу са законским решењем
имовином фонда мора управљати независна управљачка компанија, имовином овог
фонда управља компанија „Reit Management & Research LLC (RMR)“. Она је затим склопила
разне облике уговора са различитим хотелским корпорацијама под чијим брендовима
послују хотелски објекти у власништву „Hospitality Properties Trust”.
Marriott
41.78%
IHG
46.99%

Carlson
4.88%

•

Hyatt
6.35%

Из презентованих података се може закључити да се менаџмент фонда определио за
стратешко партнерство са хотелским корпорацијама „Intercontinental Hotels Group“ и
„Marriott“ под чијим брендовима, збирно посматрано, послује чак 88,77% укупног броја
свих хотелских соба у власништву фонда.

FELCOR LODGING TRUST
•

„FelCor Lodging Trust“ је инвестициони фонд за улагање у некретнине специјализован за
улагање у хотелијерство чијом имовином управља “FelCor Lodging Limited Partnership” који
се налази у готово стопроцентном власништву самог REIT. Фонд у свом власништву има
укупно 84 хотела који послују под брендовима различитих хотелских корпорација:
Marriott
5.46%

Starwood
13.30%

IHG
20.00%

Fairmont
1.58%

•

Hilton
59.66%

„FelCor Lodging Limited Partnership” је са корпорацијом “Hilton International” склопио
уговор о менаџменту на основу којег су хотели ушли у пословни систем „Хилтон“-а. Те две
компаније у 12 хотела имају заједничко улагање са власничким уделима од по 50%. Поред
заједничког улагања са Hilton-ом фонд има и заједничко улагање у два хотела са
корпорацијом „Starwood Hotels and Resorts“.

ASHFORD HOSPITALITY TRUST
• „Ashford Hospitality Trust” је инвестициони фонд за улагање у хотелијерство који је
структуиран у UPREIT форми. Хотелима у власништву овог фонда управља предузеће
„Ashford Hospitality Limited Partnership” које се налази у власништву самог фонда. Фонд
има већинске власничке уделе у 101 хотелу са укупно 21.910 соба који послују под 18
различитих хотелских брендова 5 глобалних хотелских ланаца, док два хотела послују под
независним хотелским маркама мањих хотелских корпорација:
Intercontinent
al Hotels
Group
1.91%
Hyatt
Hotels and
Resorts
1.14%

Marriott
52.64%

Starwood
Hotels and
Resorts
8.86%

Nezavisni
0.89%

Hilton
34.56%

ASHFORD HOSPITALITY TRUST
Intercontinent
al Hotels
Group
1.91%
Hyatt Hotels

Starwood
Hotels and
Resorts
8.86%

Nezavisni
0.89%

Hilton
34.56%

and Resorts
1.14%

Marriott
52.64%

•
•

Фонд је изградио односе стратешког партерства са глобалним хотелским
корпорацијама „Marriott“ и „Hilton Hotels & Resorts“ под чијим хотелским
маркама послује чак 87,2% укупног броја соба у власништву фонда.
Очигледно је опредељење фонда да се позиционира на различитим
тржишним сегментима. Тај закључак се може поткрепити чињеницом да на
тржишту наступају под осам различитих хотелских марки „Marriott“-a, као и
шест хотелских брендова корпорације „Hilton Hotels & Resorts“, а познато је
да хотелске корпорације изграђују различите хотелске марке као
интегрисане хотелске производе којима се позиционирају на различитим
тржишним сегментима.

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
• Глобални хотелски ланци су у претходних година значајно
увећали своје капацитете.
• Крајем 1997. године под различитим маркама 300 највећих
хотелских ланаца је било укупно 5.040.261 хотелских соба, а
2010. године 8.355.715 соба.
• Поставља се питање који су инвестициони облици највише
коришћени од стране глобалних хотелских ланаца,
обезбеђујући тако значајан пораст укупних капацитета под
њиховом контролом?

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
HOTELSKI LANAC

BROJ
HOTELA

UGOVOR O
UGOVOR O
FRANŠIZI MENADŽMENTU

VLASNIŠTVO
ILI
ZAKUP

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

4.602

3.934

658

10

MARRIOTT INTERNATIONAL

3.800

2.553

1.020

227

HILTON WORLDWIDE

3.966

3.312

453

201

WYNDHAM HOTEL GROUP

7.342

7.293

45

4

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL

6.243

6.243

---

---

ACCOR

3.516

1.335

764

1.417

STARWOOD HOTELS & RESORTS

1.134

521

547

66

BEST WESTERN INTERNATIONAL

4.050

4.050

---

---

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL
HOTEL GROUP

1.401

670

465

266

HOME INNS & HOTEL MANAGEMENT

1.772

969

803

---

37.826
100%

30.880
81,6%

4.755
12,6%

2.191
5,8%

UKUPNO

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
• На тржишту се може суочити тренд смањења обима инвестиција
у хотелске некретнине, чак се уочава и дезинвестирање, на шта је
вероватно снажно утицала и актуелна глобална економска криза.
• Хотелска корпорација „Starwood Hotels & Resorts Worldwide“ се
определила за сличну стратегију. Ова хотелска корпорација је од
2006. године продала 56 хотела од којих су неки остали део
портфеља по основу коришћења уговорних форми. У будућем
развоју корпорације, фокус ће бити на имплементацији
уговорних форми, пре свих уговора о франшизи и уговора о
менаџменту, што ће омогућити значајно повећање броја хотела
који ће сваке године приступити хотелском ланцу, а последично и
значајно повећање укупног броја хотела који ће пословати под
хотелским маркама корпорације „Starwood Hotels & Resorts
Worldwide“.

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
• Хотелска корпорација „Hilton Hotels“ је још у годинама пре
њихове аквизиције од стране компаније „Blackstone Group“
најављивала и спроводила стратегију продаје дела хотела
које је имала у власништву. Ти хотели би и у овом случају и
даље остали део хотелске понуде „Hilton“-a, а кроз
склопљене уговоре о франшизи или менаџменту.
• Тако је током 2006. године продато 11 хотела који су
уговорним формама остали део понуде корпорације.
• Пословни портфолио „Hilton“-a у смислу власничке
структуре се полако, али континуирано померао у корист
различитих уговорних форми као начина раста хотелске
корпорације.
• Наведене тенденције постају још очигледније ако се
сагледају збирни подаци за 5 највећих светских хотелских
корпорација и то за период 1999-2010. година.

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

16015

17033

17936

18516

18707

18804

19573

20108

20363

21654

23168

франшиза

11744

12431

13242

13577

13865

13874

14259

14792

15410

16583

17969

Франшиза (%)

73.3%

73.0%

73.8%

73.3%

74.1%

73.8%

72.9%

73.6%

75.7%

76.6%

77.6%

Број хотела-уговор
о управљању

1563

1904

1833

1833

1962

2033

2295

2349

2382

2560

2789

Уговор о
управљању (%)

9.8%

11.2%

10.2%

9.9%

10.5%

10.8%

11.7%

11.7%

11.7%

11.8%

12.0%

Број хотелавласништво,

2708

2698

2861

3106

2880

2897

3019

2967

2571

2511

2410

16.9%

15.8%

16.0%

16.8%

15.4%

15.4%

15.4%

14.8%

12.6%

11.6%

10.4%

Број хотела

5 НАЈВЕЋИХ ХОТЕЛКСИХ КОРПОРАЦИЈА – ЗБИРНИ ПРИКАЗ

Број хотела-

закуп
Власништво/
закуп (%)

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЛИЦИ У РАЗВОЈУ
ГЛОБАЛНИХ ХОТЕЛСКИХ ЛАНАЦА
•

Значајно је сагледати и апсолутни годишњи прираст броја хотела (узорак 5
највећих хотелских корпорација) по основу уговора о франшизи као и уговора о
менаџмету:
1600

1514
1386

1400

1291
1173

1200
1018

1000

903
811

800

687
580

600
400

769

341

535

163

200

288
129

-10

2000

-71

2001
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-200

97
9

2003

255

262

191

0

0

533

385

335
245

618

122

71

2004

17

2005

178
54

2006-52

229

33

2007

-226

-400

-396

Ukupni prirast

Prirast po osnovu franšize

Prirast po osnovu ugovora o menadžmentu

Prirast po osnovu vlasništva/zakupa

-60

2008

2010 -101

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ „INTERCONTINENTAL
HOTELS GROUP“

Број хотела
Број хотела-

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

франшиза
Франшиза (%)

’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

2886

3096

3274

3333

3520

3540

3606

3741

3949

4186

4437

2563

2644

2767

2834

2926

2971

3047

3204

3392

3585

3787

88.8%

85.4%

84.5%

85.0%

83.1%

83.9%

84.5%

85.6%

85.9%

85.6%

85.3%

175

344

314

310

423

403

504

512

539

585

639

6.1%

11.1%

9.6%

9.3%

12.0%

11.4%

14.0%

13.7%

13.6%

14.0%

14.4%

148

108

193

189

171

166

55

25

18

16

11

5.13%

3.49%

5.89%

5.67%

4.86%

4.69%

1.53%

0.67%

0.46%

0.38%

0.25%

Број хотелауговор о
управљању

Уговор о
управљању (%)

Број хотелавласништво,
закуп

Власништво/
закуп (%)

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
„WYNDHAM HOTELS & RESORTS“
Број хотела
Број хотелафраншиза

WYNDHAM HOTELS & RESORTS

Франшиза (%)

’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

6315

6455

6624

6513

6402

6396

6344

6473

6544

7043

7207

6258

6455

6624

6513

6402

6396

6344

6441

6544

7016

7177

99.1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.51%

100%

99.62%

99.6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

57

0

0

0

0

0

0

32

0

27

30

0.90%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.49%

0.00%

0.38%

0.42%

Број хотелауговор о
управљању

Уговор о
управљању (%)

Број хотелавласништво,
закуп
Власништво/зак
уп (%)

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
„MARRIOTT INTERNATIONAL“
Број хотела
Број хотелафраншиза

MARRIOTT INTERNATIONAL

Франшиза
(%)

’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

1880

2099

2398

2757

2718

2636

2741

2838

2999

3178

3545

998

1168

1482

1612

1765

1658

1707

1784

1922

2079

2391

53.1%

55.6%

61.8%

58.5%

64.9%

62.9%

62.3%

62.9%

64.1%

65.4%

67.4%

759

806

798

838

858

889

934

947

962

968

1005

40.4%

38.4%

33.3%

30.4%

31.6%

33.7%

34.1%

33.4%

32.1%

30.5%

28.3%

123

125

118

307

95

89

100

107

115

131

149

6.5%

6.0%

4.9%

11.1%

3.5%

3.4%

3.6%

3.8%

3.8%

4.1%

4.2%

Број хотелауговор о
управљању
Уговор о

управљању
(%)
Број хотелавласништво,
закуп

Власништво/
закуп (%)

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
„HILTON HOTELS“
Број хотела

Број хотелафраншиза
Франшиза (%)

HILTON HOTELS CORP.

’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

1700

1895

1986

2084

2173

2259

2817

2935

3000

3265

3750

1357

1492

1612

1721

1808

1900

2115

2242

2463

2774

3135

79.8%

78.7%

81.2%

82.6%

83.2%

84.1%

75.1%

76.4%

82.1%

85.0%

83.6%

173

223

210

201

206

206

332

343

346

440

569

10.2%

11.8%

10.6%

9.6%

9.5%

9.1%

11.8%

11.7%

11.5%

13.5%

15.2%

170

180

164

162

159

153

370

350

191

51

46

10.0%

9.5%

8.3%

7.8%

7.3%

6.8%

13.1%

11.9%

6.4%

1.6%

1.2%

Број хотелауговор о
управљању

Уговор о
управљању
(%)

Број хотелавласништво,
закуп

Власништво/
закуп (%)

РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ
„ACCOR“
Број хотела
Број хотелафраншиза
Франшиза (%)

’99

‘00

’01

’02

’03

’04

’05

’06

’07

’08

’10

3234

3488

3654

3829

3894

3973

4065

4121

3871

3982

4229

568

672

757

897

964

949

1046

1121

1089

1129

1479

17.6%

19.3%

20.7%

23.4%

24.8%

23.9%

25.7%

27.2%

28.1%

28.4%

35.0%

456

531

511

484

475

535

525

547

535

567

576

14.1%

15.2%

14.0%

12.6%

12.2%

13.5%

12.9%

13.3%

13.8%

14.2%

13.6%

2210

2285

2386

2448

2455

2489

2494

2453

2247

2286

2174

68.3%

65.5%

65.3%

63.9%

63.0%

62.6%

61.4%

59.5%

58.0%

57.4%

51.4%

Број хотела-

уговор о

ACCOR

управљању

Уговор о
управљању (%)

Број хотелавласништво,
закуп

Власништво/
закуп (%)

Глобалне хотелске корпорације на
тржишту Србије
•

На тржишту Србије послује неколико хотела под хотелским маркама глобалних хотелских оператора. Број тих
хотела се током претходних година постепено увећавао.

•

Од глобалних хотелских корпорација у Србији су присутни:

– Корпорација „Hyatt Hotels Corp.“ са хотелом „Hyatt Regency Beograd“. Хотел је отворен
кроз заједничко улагање са групом домаћих предузећа уз склопљен уговор о
менаџменту. Хотел је у међувремену променио већинског власника, а наставио је да
послује под „Hyatt“-овим брендом;
– Корпорација „Intercontinental Hotels Group“ са хотелима „Holiday Inn Beograd“ - по
основу уговора о франшизи, и хотелом „Crown Plaza“ по основу уговора о
менаџменту.
– „Best Western International“ са два хотела у Београду: „Best Western Hotel Šumadija“ i
„Best Western Hotel M“, хотелом у Нишу: „Best Western Hotel My Place“ , хотелом у
Новом Саду: „Best Western President Hotel“, хотелом у Суботици „Best Western Hotel
Gloria“;
– „Louvre Hotels Group“ са хотелом „Tulip Inn Hotel Putnik“ у Београду, а по основу
уговора о франшизи;
– Хотелски ланац „Falkensteiner“ са хотелом у Београду – директна инвестиција као и
хотелом „Falkensteiner Hotel Stara Planina“- по основу уговора о управљању.
– Хотелски ланац „Starwood Hotels and Resorts” са хотелом „Hotel Metropol Palace – A
Luxury Collection Hotel” – уговор о франшизи

Глобалне хотелске корпорације на
тржишту Србије
• Ако посматрамо локацију хотела који послују под
брендовима глобалних хотелских ланаца у Србији може
се уочити да је највећи део хотелских капацитета
лоциран у главним административним центрима, тј. у
Београду и Новом Саду.
• СТРАТЕГИЈА МЕЂУНАРОДНЕ ХОТЕЛСКЕ МАРКЕ
• СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ ХОТЕЛСКЕ МАРКЕ

Глобалне хотелске корпорације на
тржишту Србије
•

Највећи број хотела је постао део понуде глобалних хотелских ланаца кроз склопљен уговор о
франшизи, нпр.:
– хотели у Београду:
• „Holiday Inn Beograd“,
• „Best Western Hotel Šumadija“,
• „Best Western Hotel M“,
• „Tulip Inn Hotel Putnik“ ,
• „Hotel Metropol Palace – A Luxury Collection Hotel“,
• хотел у Нишу „Best Western Hotel My Place“,
• хотел у Новом Саду „Best Western President Hotel“,
• хотел у Новом Саду „Sheraton Novi Sad“,
• хотел у Суботици „Best Western Hotel Gloria“.

•

За неке је склопљен уговор о менаџменту, нпр:
– Hyatt Regency Beograd,
– Holiday Inn Express
– Courtyard by Marriott

•

Хотел „Falkensteiner Hotel Novi Beograd“ је изграђен директном страном инвестицијом.

•

Неки хотели су у међувремену изашли из ланца.

Глобалне хотелске корпорације на
тржишту Србије
• Имајући у виду просечне трошкове франшизе за поједине
хотелске марке, може се закључити да је највећи број
хотелских предузећа одабрао хотелске брендове са
релативно нижом укупном ценом франшизе. Укупна цена
франшизе за „Best Western“ хотелску марку је међу
најнижим у оквиру своје категорије.
• Поред постојећих хотела у Србији који послују у склопу
међународних хотелских ланаца у ближој будућности се
може очекивати отварање још неколико таквих објеката.

Глобално тржиште
•

Међународно туристичко тржиште, а у склопу њега и међународно
хотелијерско тржиште, је доживело веома брз раст у периоду после Другог
светског рата, а тај раст и даље траје.

•

Како би се илустровао наведени став довољно је само упоредити
статистичке показатеље о оствареном туристичком промету и потрошњи из
периода непосредно после Другог светског рата и данас. Тако је 1950.
године у међународном туристичком промету учествовало 25,5 милиона
туриста, са укупном потрошњом од око 2,1 милијарди америчких
долара(Унковић и Зечевић, 2006: 236). Према подацима Светске туристичке
организације у 2013. години у међународне туристичке токове је било
укључено скоро 1,09 милијарди туриста са проценом да ће тај број до 2030.
године порасти на 1,8 милијарди туриста.

•

У исто време остварени приходи од међународног туризма су процењени на
око 1.159 милијарди америчких долара.

Глобално тржиште
•

Све је већи број хотелских корпорација које имају своје пословне активности у
више десетина земаља, хотелских корпорација чији су брендови широко
међународно препознатљиви.

•

Као основни покретачи глобализације се могу навести: политички, технолошки и
конкурентски фактори.

•

Као карактеристике савременог хотелијерског тржишта се могу навести:

– значајна концентрација тржишне моћи у рукама најснажнијих светских
хотелских корпорација,
– све већи значај брендирања за пословне резултате, односно све већи утицај
широко међународно препознатљивих хотелских брендова,
– снажан утицај савремених технологија на пословање хотелских
корпорација,
– процес раздвајања власништва над хотелима од управљања хотелима итд.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
•

Америчко удружење за маркетинг дефинише бренд као „име, појам, знак,
симбол или дизајн, или пак комбинацију наведеног, чиме се идентификују роба
или услуге једног продавца или групе продаваца и диференцирају у односу на
конкуренте“.

•

Постоји значајна разлика између хотелског бренда и хотелског производа.
Котлер и Келер (2006: 372) наводе да постоји пет различитих нивоа производа и
илуструју их кроз пример из хотелијерске индустрије:
– суштина користи – гост хотела заправо купује „преноћиште“;
– базични производ – хотелијер мора да претвори суштину користи у базичан производ
нудећи гостима хотелску собу која подразумева одређену опремљеност.
– очекивани производ као низ атрибута које гост очекује. Категоризацијом су
дефинисани услови које поједини хотели морају да испуне тако да гост формира своја
очекивања и у односу на категорију хотела. Гости хотела нижих категорија ће
очекивати уредан кревет као и одговарајући ниво хигијене, док ће њихова очекивања
бити виша у случају хотела виших категорија.
– проширени производ – то је онај производ који превазилази очекивања потрошача.
На овом нивоу се одвија позиционирање бренда.
– потенцијални производ обухвата сва проширења и трансформације које би се могле
догодити у будућности.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Сваки хотел послује под одређеном марком, али не
може се рећи за сваки хотелску марку да представља
хотелски бренд. Да би хотелска марка постала
хотелски бренд она мора да омогући креирање
додатних вредности како за саму хотелску компанију,
тако и за потрошаче.
• Као три основне димензије бренда се могу навести:
– препознатљивост,
– очекивани квалитет и значење,
– лојалност бренду.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Хотелски производ је у основи неопипљив производ. Гости
напуштају хотел само са доживљајем и искуствима, без
опипљивог производа. Највећи изазов савремене хотелијерске
индустрије је у томе како неопипљивом искуству стеченом на
основу коришћења хотелског производа дати елемент
опипљивости.
• Управо је брендирање део процеса којим се неопипљивој
услузи даје елемент опипљивости.
• Њихов доживљај хотелског бренда је базиран на њиховим
искуствима, сећањима, али и на њиховом емотивном
доживљају коришћене услуге. Потрошач неће само на основу
рационалних елемената вредновати квалитет хотелског
производа. Перцепција квалитета хотелске услуге ће зависити и
од емотивне компоненте.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Брендирањем хотелско предузеће покушава да диференцира своју
понуду у односу на конкурентску као и да развије и одржи поверење
потрошача и обезбеди њихову лојалност.
• Хотели имају за циљ да пруже такву услугу која ће обезбедити висок
ниво сатисфакције потрошача и њихову лојалност. Под лојалним
потрошачима у хотелијерству можемо сматрати оне који између
различитих алтернатива увек преферирају боравак у одређеном
хотелу или ланцу хотела.
• Велики хотелски ланцу улажу значајне напоре и капитал у развој
различитих програма лојалности који имају за циљ да верним
потрошачима понуде читав низ користи и привилегија како би
обезбедили њихову приврженост. У том смислу често долази и до
развоја партнерских односа са предузећима која обављају
комплементарне делатности како би се формирала довољно
атрактивна понуда.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
• Лојалност потрошача у туризму и хотелијерству је врло тешко
обезбедити. Потрошачи могу бити задовољни, а опет вођени
знатижељом увек изнова истраживати алтернативе које им
стоје на располагању.
• Туристи , чак и ако су задовољни претходним искуством, често
желе да испробају квалитет понуђених алтернатива, било да
говоримо о дестинацијама, хотелима или неком другом
елементу туристичког производа.
• Потрошачи показују већу верност према брендираним
хотелима у односу на оне који послују под индивидуалним,
често недовољно препознатљивим маркама. Потрошачи за
хотелске брендове везују своја искуства, осећања, мисли,
уверења. Важно је да се обезбеди да брендови „створе јаке,
позитивне и јединствене везе са купцима, односно асоцијације
за потрошаче“

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
•

Потрошачи у хотелијерству услугу најчешће резервишу унапред и то из места
свог сталног боравка. Најчешће немају могућност да се лично увере у
квалитет хотелског производа. Развој савремене информационе технологије
је омогућио потрошачима известан посредан увид у квалитет хотелског
производа кроз рецензије доступне на читавом низу утицајних е-WОМ
портала.

•

Е-WОМ портал представља друштвени медиј који омогућава и подстиче висок
ниво интеракције између корисника. Користећи интернет изворе на којима се
може пронаћи обиље података о квалитету хотелске услуге потрошачи
формирају једну врсту посредног искуства.

•

Треба констатовати да ни на тај начин потрошачи у хотелијерству не могу
добити било какву гаранцију да ће хотелски производ бити у складу са
очекивањима која су формирана на основу анализирања читавог низа
искустава других корисника. Потрошачи гаранцију одређеног нивоа квалитета
добијају управо избором хотелског бренда пошто се у оквиру корпоративних
хотелских ланаца, који су изградили глобално најпрепознатљивије брендове,
успоставља читав сет стандарда који је јединствен и обавезан за све хотеле
који послују под тим брендом.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
•

Хотелске корпорације развијају један или више хотелских брендова под
којима послују сви хотели који се налазе под контролом те хотелске
корпорације. Хотелски брендови се развијају за различите сегменте
потрошача. „Увођењем више марки, хотелске компаније интернационалног
карактера диференцирају свој услужни програм према потребама већег
броја сегмената, пре свега код туристичких и пословних путовања“ (Чачић,
2010: 48).

•

Ово се може илустровати на примеру француске хотелске корпорације
„Аccor“ која у сегменту:
– луксузних хотела конкурише својим хотелским брендом „Sofitel“,
– у сегменту хотела више категорије са брендовима: „Pulman“, „ MGallery“, „ Grand
Mercure“ и „ The Sebel“,
– у сегменту хотела средње категорије са брендовима: „Novotel“, „Mercure“, „Adagio“,
– у сегменту економске класе хотела са брендовима: „Ibis“, „Ibis Styles“, „Ibis Budget“ „Hotel
F1“,
– док се хотелима који су лоцирани у приморским туристичким центрима уз постојећи
назив бренда се придодаје и додатак „Thalassa sea & spa“.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• У односу на географску дивезификованост хотелске брендове
можемо груписати на следећи начин:
– локални хотелски бренд – локално препознатљив хотелски бренд;
– национални хотелски бренд – хотелски бренд заступљен на нивоу
једне државе. Као пример се може навести пољски хотелски
бренд „ Orbis“.
– међународни хотелски бренд – овај бренд је свој развој започео
као национални бренд, али је током свог развоја успео да
превазиђе националне оквире и обезбеди ширу препознатљивост.
Као примери се могу навести турски хотелски ланци „Rixos“ који
поред тржишта Турске послује и на неколико других националних
тржишта (Хрватске, Казахстана, Русије итд.). Концепт и вредности
овог хотелског бренда су сада шире, међународно,
препознатљиви.
– глобални хотелски брендови су они који су најшире
препознатљиви, они који имају највећу вредност на тржишту. Као
пример таквих хотелских брендова се може навести „Holiday Inn“,
„Sheraton“, „Hilton Hotels“ итд.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Као основна обележја идентитета хотелског бренда
наводе се:
–
–
–
–

номинална обележја идентитета,
сигнификантна облежја идентитета,
еколошка обележја идентитета,
констелациона обележја идентитета.

• Под номиналним обележјем идентитета се
подразумева име хотелске марке, а под
сигнификантним лого, боја, слоган, текст, знак. Бројна
истраживања су указала на чињеницу да је савремени
потрошач хотелских услуга еколошки свестан и стога су
од значаја и еколошка обележја идентитета хотелског
бренда.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Основни елемент бренда се односи на назив
бренда. Назив бренда је део бренда који може
бити изговорен, за разлику од знака, симбола и
дизајна.
• Приликом избора имена бренда често се користе
четири основне стратегије:
– Индивидуална имена (ова стратегија се назива и
стратегијом „куће брендова“);
– Имена која покривају читаву породицу производа
(стратегија „брендиране куће“);
– Различита фамилијарна имена за различите
производе;
– Комбинација корпоративног имена и индивидуалних
имена производа.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Пожељно име хотелског бренда би требало да:
–
–
–
–

сугерише нешто у вези производа;
да буде лако за изговор, препознавање и памћење;
да буде дистинктивно, различито од других;
у случају корпорација које послују на
међународном тржишту битно је обезбедити да
име хотелског бренда нема негативна значења у
другим језицима;
– буде могућа правна заштита назива бренда.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА
• Хотелски лого (логотип) је елемент идентитета бренда који не
може бити изговорен и састоји се из графичког решења које има
за циљ да обезбеди лаку идентификацију бренда.

• Једна од најважнијих одлука која се односи на израду логоа је
избор боја које ће бити коришћене. Боја је једна од првих ствари
које потрошачи примећују и снажно утиче на њихову перцепцију
бренда.
• При избору боја врло је значајно имати на уму да исте боје могу
имати различити симболику у различитим културама.
• Хотелске корпорације могу развити посебан корпоративни лого,
а затим и лого за сваки од хотелских брендова из њиховог
портфолија.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
• Тако, према резултатима појединих истраживања бела
боја у САД, Аустралији, Новом Зеланду симболизује срећу,
чистоћу и невиност, док у Јапану, Кореји, Кини
симболизује смрт и жалост.
• Плава боја, као врло често коришћена корпоративна боја у
САД, у источној Азији се доживљава као хладна, а у исто
време важи за топлу у Холандији, повезује се са смрћу у
Ирану, а у САД са високим квалитетом, поверењем итд.
• Жута боја се повезује са срдачношћу, топлином у САД, са
неверством у Француској, осећајем зависти и љубомором
у Немачкој и Русији док у Кини често симболизује добар
укус, срећу, прогресивност, поверење, ауторитет итд.

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА

ОСНОВНА ОДРЕЂЕЊА МАРКЕ И БРЕНДА

• Неопипљивост производа је један од основних
разлога зашто услужни брендови чешће користе
слогане. Кроз слоган се често исказује обећање
бренда које треба да буде истинито и у складу
са брендом.
• Може се развити посебан слоган за хотелску
корпорацију, а затим и слогани за поједине
брендове (пример слогана највеће хотелске
корпорације IHG– „Meet our people“ и слогана
ланца „Holiday Inn“ - „The Nations Innkeeper”).

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ
Hotelski brend/korporacija
Sofitel
Best Western
Wyndham Hotels and resorts
Accor
Holiday Inn

Crowne Plaza
Staybridge Suites
Sheraton Hotels
IHG
Hyatt Corp.
Hilton Garden Inn
Homewood Suites
Hilton

Originalni slogan

Prevod

Life is magnifique!

Život je veličanstven!

The World’s Largest Hotel Chain.

Najveći hotelski lanac na svetu.

Right Way. The Wyndham Way.

Pravi način. Wyndham-ov način.

We build smiles.

Mi izmamljujemo osmehe.

Relax, it's Holiday Inn.

Opusti se, to je Holiday Inn.

The best surprise is no surprise.

Najbolje iznenađenje je da nema iznenađenja.

We put a smile back on your face.

Mi vraćamo osmeh na vaše lice.

Just be happy.

Samo budi srećan.

Get comfortable.

Raskomoti se.

Who's taking care of you?

Ko brine o vama?

Meet our people.

Upoznaj naše ljude.

Feel the Hyatt Touch.

Oseti dodir Hajata.

Everything. Right where you need it.

Sve. Tačno tamo gde ti treba.

Make Yourself at Home.

Osećajte se kao kod kuće.

Take Me to the Hilton.

Vodi me u Hilton.

•

Потрошачи гаранцију одређеног нивоа квалитета добијају управо избором
хотелског бренда пошто се у оквиру њих успоставља читав сет стандарда који
је јединствен и обавезан за све хотеле који послују под тим брендом.

•

Стандарди у хотелијерском пословању се примењују у читавом низу подручја
(Барјактаровић, 2013: 81):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

стандарди у изградњи хотелских објеката;
стандарди опреме и уређења соба и других просторија;
стандарди опреме и уређења кухињског блока;
стандарди процеса рада у хотелу;
стандарди квалитета хотелских услуга;
стандарди управљања хотелом;
стандарди комуникације и пословне етике;
стандарди хотелског информационог система;
стандарди кадрова и рада;
стандарди хотелске терминологије и симбола;
еколошки стандарди;
стандарди безбедности и заштите здравља запослених;
стандарди безбедности хране;
остали стандарди.

ВРЕДНОСТ ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА ЗА ПОТРОШАЧЕ

•

Хотелски брендови потрошачима омогућавају читав низ користи међу којима се као посебно значајни
могу издвојити могућност препознавања хотелског производа и његово диференцирање у односу на
конкуренцију.

•

Хотелски производ је у великом делу неопипљив производ што потрошачима чини тежим да направе
јасну разлику између различитих хотелских производа сличног квалитета. При резервацији хотелске
услуге потрошачу најчешће није довољно познат квалитет хотелске понуде. Па како онда потрошач
врши избор хотела?

•

Као фазе у процесу куповине хотелског производа се јављају исте оне фазе које су широко
препознатљиве у литератури која има за тему понашање потрошача и то: препознавање потребе,
потрага за информацијама, евалуација или процена алтернатива, одлука о куповини и понашање
након куповине.

•

Потрошачи све чешће резервишу хотелске услуге путем Интернет-а избегавајући на тај начин
досадашње традиционалне посреднике.

•

Постоје различите врсте Интернет портала на којима се могу пронаћи искуства потрошача који су
користили услуге разних хотела.

•

Поједина истраживања су показала да он-лине рецензије квалитета хотелске услуге имају већи утицај
на пословање хотела који немају изграђене широко препознатљиве хотелске брендове, док је утицај
остављених коментара слабији у случају хотела који послују као део међународних хотелских ланаца
под глобално препознатљивим хотелским брендовима.

ВРЕДНОСТ ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА ЗА ХОТЕЛСКЕ КОРПОРАЦИЈЕ

•

Власницима хотелских брендова они омогућавају (Sangster i dr., 2001):
– наплату виших цена услуга у односу на цене у конкурентским
небрендираним хотелима,
– могућност обезбеђења већег тржишног учешћа у односу на конкуренте,
– способност да задрже потрошаче и обезбеде њихову лојалност, а кроз
изградњу дугорочних, обострано корисних односа.

•

Поред тога Котлер и Келер (2006) као предности наводе и:
– бољу перцепцију перформанси производа,
– мању осетљивост на конкурентске маркетинг акције као и на кризе,
– нееластичност тражње у случају повећања цена производа, а еластичност у случају
снижавања цена итд.

•

Снажни хотелски брендови креирају и значајну вредност за своје власнике која
произилази из могућности да хотелске корпорације уступе право на њихово
коришћење независним хотелима.

ВРЕДНОСТ ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА ЗА ПОТРОШАЧЕ

• У литератури се указује (Pizam, 2010: 328) да пословне банке често од
инвеститора, заинтересованих за добијање банкарског кредита за
изградњу хотела, траже склопљен уговор о франшизи или менаџменту
којим би се обезбедило пословање под препознатљивим хотелским
брендом.
• Хотелске корпорације могу користити већ развијене хотелске брендове
за увођење нових производа на тржиште и тако им у старту обезбедити
ширу препознатљивост.

ВРЕДНОСТ ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА ЗА ПОТРОШАЧЕ

•

Хотелске корпорације могу користити већ развијене хотелске брендове за
увођење нових производа на тржиште и тако им у старту обезбедити ширу
препознатљивост.

•

Коришћење имена постојећег хотелског бренда за увођење нових хотелских
брендова на тржиште се назива екстензијом хотелског бренда. Као пример се
може навести случај корпорације „InterContinental Hotels Group“ која је
применила стратегију екстензије хотелског бренда приликом увођења на
тржиште нових хотелских брендова користећи се тржишном снагом
међународно широко препознатљивог бренда „Holiday Inn“.

•

Тако се у бренд портфолију корпорације „InterContinental Hotels Group“ налазе и
брендови „Holiday Inn Express“. „Holiday Inn Resort Hotels“ и „Holiday Inn Club
Vacations“.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Једна од основних претпоставки процеса управљања
брендом је могућност мерења вредности бренда.
• Питање је како измерити додатну вредност коју бренд
доноси хотелском производу?

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• У литератури се обично наводе четири најпознатија
модела вредности бренда:
–
–
–
–

Модел BAV (Brand Asset Valuator);
Модел Aaker;
BRANDZ;
Резонанца бренда.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

•

Модел BAV (Brand Asset Valuator) је развила маркетиншка агенција „Young and Rubicam“.

•

Према подацима објављеним у њиховој публикацији (BAV Blue Book) они су на узорку од
око 350.000 потрошача из великог броја земаља покушали да утврде које су то основне
компоненте бренда које су повезане са његовом способношћу да обезбеде приход и
профит власницима, без обзира на категорију производа, земљу, старост бренда итд.

•

Истраживали су утицај 55 различитих носиоца вредности бренда и установили су да
најзначајнији њих четири, које су назвали и стубовима вредности бренда:
– диференцираност,
– релевантност,
– поштовање,
– знање.

•

Истраживачи ове компаније су установили да комбинација ове четири компоненте
бренда, боље од било које комбинације осталих анализираних компоненти, објашњава
зашто поједини брендови доживљавају успех, други неуспех.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

•

У „Young and Rubicam“ објашњавају да потрошач прво уочава нешто другачије,
нешто што се разликује од осталих (диференцираност бренда). Услов да би се
уопште дискутовало о релевантности бренда је његова диференцираност. Ако
потрошачи не уоче нови бренд, ако га не примете међу мноштвом
конкурентских, тешко да ће уопште анализирати његову релевантност.
Једноставно, бренд који не успе да обезбеди диференцираност у односу на
конкуренцију ће бити непримећен.

•

Тек када потрошач уочи бренд, када му он привуче пажњу, он одлучује да ли је
тај бренд релевантан односно одговарајући за њега.

•

Поштовање се развија временом, бренд постаје све препознатљивији и
тржишно признатији, наравно под условом да испуњава обећање бренда, да на
квалитетан начин задовољава потребе потрошача. По БАВ моделу на
поштовање утичу два фактора и то квалитет и популарност.

•

Последњи носилац вредности бренда – знање произилази из присности, из
стварног познавања бренда.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Оно што је специфичност BAV модела је да он не мери
кључне компоненте само у оквиру одређене индустрије.
• Не би упоређивао само диференцираност хотелских
брендова међусобно, већ и хотелских брендова у односу на
брендове других индустрија на једном тржишту.

• Тако рецимо наводи пример бренда e-bay који има
вредност по показатељу диференцираности од 97%, што
значи да је тај бренд на тржишту САД по критеријуму
диференцираности боље рангиран у односу на свих 2.340
брендова које BAV анализира на том тржишту.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• У BAV BrendAsset Valuator се као високе вредности сматрају
оне преко 80% и наводи се податак да је само 2% свих
анализираних брендова успело да обезбеди статус
лидерских брендова тако што је обезбедило вредност од
преко 80% за сваки од „стубова“ (носилаца) вредности
бренда.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Aaker, некадашњи професор на Универзитету
Berkeley, је у свом раду из 1996. године установио
модел вредности бренда заснован на 10 елемената
вредновања, груписаних у 5 различитих категорија:
–
–
–
–
–

Лојалност бренду;
Перцепирани квалитет;
Асоцијације бренда;
Свест о бренду;
Тржишни резултати.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Лојалност бренду –дефинише као основу вредности бренда јер
лојалност бренду формира баријеру за улазак нових конкурената,
омогућава наплату виших цена, обезбеђује потребно време за
реаговање на иновације конкурената и представља заштиту од
шкодљиве конкуренције ценама.
• Као основни индикатор за мерење лојалности Аакер установљава износ
новца који је потрошач спреман више да плати за одређени бренд у
односу на конкурентске производе који му обезбеђује сличан ниво
користи. Он ту разлику назива премијом на цену и предлаже је како
најбољу меру вредности бренда.
• Као други индикатор лојалности бренду Аакер предлаже мерење
сатисфакције постојећих потрошача брендом.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Перцепирани квалитет као индикатор вредности бренда је
такође повезан са спремношћу потрошача да плате вишу
цену за одређени бренд у односу на конкурентске, утиче на
ниво еластичности тражње за одређеним производом и у
крајњем случају и на ниво остварених приноса.

• Перцепирани квалитет се мери у односу на конкурентске
производе.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Асоцијације бренда као скуп асоцијација које се повезују са одређеним
брендом и то у три перспективе: бренд као производ, бренд као особа,
бренд као организација. Касније се додаје и бренд као симбол.

• Мере се очекивања потрошача од бренда, асоцијације у погледу односа
цене и квалитета итд. Мери се персоналитет бренда, однос потрошача и
бренда који може превазилазити чисто рационалне оквире и односи се
на емотивну компоненту.
• Нова димензија асоцијација бренда се односи на организацију која стоји
иза бренда, на људе, вредности и програме. Те организационе
асоцијације могу бити врло корисне за диференцирање бренда и могу
укључивати одреднице као што су: иновативност, брига за потрошаче,
непрестана тежња ка вишем нивоу квалитета, друштвена одговорност
итд.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

• Свест о бренду је важна, али понекад потцењена категорија вредности

бренда. Наводи се да постоји више различитих нивоа свести о бренду.
Прилагођено на хотелске брендове могли би се интепретирати на следећи
начин:
– препознавање (да ли сте чули за „Holiday Inn“?),
– присећање (који хотелски брендови су вам познати?), први бренд (који је први
хотелски бренд који сте помислили?),
– доминација бренда (потрошач зна за само један бренд),
– знање о бренду (потрошач зна шта тај бренд представља),
– мишљење о бренду (потрошач има мишљење о бренду).

•

Свест о бренду не мери само у односу на назив бренда, већ и у односу на
остала идентитетска обележја бренда.

•

Тржишни резултати – вредност бренда се мери у односу на остварено
тржишно учешће, остварене тржишне цене и развијене канале
дистрибуције.

НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ХОТЕЛСКОГ БРЕНДА

•

BRANDZ методологију су развиле консултантске куће Millward Brown i WPP. У
складу са овим моделом изградња бренда би обухватила неколико корака који
следе и условљавају један другог.

•

Котлер и Келер наводе „циљеве у сваком кораку по редоследу:
–
–
–
–
–

присутност (да ли знам за бренд?),
релевантност (да ли нешто нуди?),
перформансе (да ли може да оствари?),
предност (да ли нуди нешто боље од других?),
стварање веза (неупоредиво је бољи.).“

•

Наведени модели утврђивања вредности бренда нису једини на тржишту.
Поред њих постоји и читав низ других модела од којих неки имају и велику
популарност, као нпр. Interbrand-ov и AVB-ов (Advanced Brand Valuatиon) модел,
Brand Fиnance методологија итд.

•

Методологија мерења вредности бренда се континуирано надграђује јер је
управо мерење вредности бренда један од услова за успешно управљање
брендом. Хотелска предузећа у том смислу нису изузетак.

• СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
• ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ХОТЕЛСКОГ ПРОИЗВОДА
• ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Стратегија сегментације тржишта подразумева
идентификовање тржишних сегмената као група корисника
хотелских услуга који испуњавају:
–
–
–
–
–

доступност;
услов интерне хомогености;
услов екстерне хетерогености;
оперативност;
а карактерише их висока профитабилност и потенцијал за раст.

• Појединачни потрошачи – сегменти – масовно тржиште

• Појам тржишних ниша.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Основе за сегментацију тржишта финалних
потрошача:
– Географски критеријуми (земља, регион, град, тип
насеља...);
– Демографски и социо-економски критериуми (старост,
животни циклус породице, пол, занимање, висина
примања, образовање итд.);
– Психографске варијабле (стил живота, карактеристике
личности итд.);
– Бихевиористичке варијабле (ставови према хотелској
услузи, степен лојалности);
• Сегментација тржишта корпоративних потрошача.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Као најчешће коришћени критеријуми сегментације туристичког тржишта могу
се издвојити (Попеску, 2013):
– циљ путовања (да ли се путује ради одмора, из пословних разлога, посете
пријатељима, породици, здравствених разлога и др.);
– начин путовања;
– да ли су у питању транзитни или стационарни путници;
– географски (региони из којег долазе),
– старост;
– пол;
– друштвено-економски положај;
– животни циклус и величина породице;
– начин транспорта;
– брачно стање;
– приход;
– занимање;
– животни стил;
– тражене користи;
– утицај медија;
– удаљеност емитивног тржишта.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Процес сегментације (према Вељковић, 2010):
– Идентификација сегмената;
– Процена атрактивности сегмената;
– Процена профитабилности сегмената;
– Одређивање стратегије позиционирања за изабране
сегменте;
– Тестирање стратегије позиционирања;
– Прилагођавање/креирање понуде за изабрани сегмент.

• Несегментиран, диференциран и фокусиран
приступ.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Стратегија диференцирања производа/услуга.
– Дифернцирање производа, дизајна...

– Диференцирање персонала,канала дистрибуције, имиџа.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Позиционирање подразумева креирање одговарајућег
имиџа бренда у свести потрошача (Вељковић, 2010).
• Имиџ бренда представља слику креирану код потрошача о
бренду и свим асоцијацијама везаним за њега. (Вељковић,
2010).
• Имиџ се гради код потрошача, али и код самих запослених,
пословних партнера, јавности итд. (Вељковић, 2010).
• Слика потрошача о себи.
• Персонификација - “Личност ” бренда - личност купца.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Корпоративни хотелски ланци често
развијају портфолио хотелских брендова.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•
•

Светски симбол врхунске хотелске услуге.
Позициониран као Luxury Brand - најлуксузнији хотели у понуди ове корпорације.
Одличан смештај, храна, пиће са читавим низом пратећих садржаја.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 343 УСД као и REVPAR од око 254 УСД.
Личност бренда - колекционари искуства – културни, добро образовани, проницљиви,
имају мотивацију и могућност да прихвате најбоље, самоуверени и могу да утврде шта је
потребно за успех, траже нова искуства и желе да остану у контакту.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•

Позициониран као Luxury Brand - најлуксузнији хотели у понуди ове корпорације.
Конкуренти на тржишту су му рецимо Хилтонови брендови Hilton и Conrad, Старвудов
Westin, Акоров Sofitel, IHG-ов Intercontinental Hotels...
У ланцу се најчешће налазе по основу склопљених уговора о менаџменту.
Личност бренда – остварени, успешни, самоуверени софистицирани путници који траже
хотелско искуство које отелотворује поуздану непретенциозну софистицираност. Они знају
да преданост послу мора бити у равнотежи са задовољствима које живот може да понуди.
За њих је важан квалитет, а не квантитет искуства. Вреднују аутентичност и очекују вешто
креирана и испоручена искуства.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•

•
•

Позициониран као Luxury Brand - најлуксузнији хотели у понуди ове корпорације.
Савремени луксуз у хотелијерству – модерно опремљени луксузни хотели.
Профил бренда подразумева савремени луксуз, изузетну услугу, беспрекоран италијански
дизајн.
Бренд представља иновативни концепт који комбинује Bulgari стил са легендарним
квалитетом услуге The Ritz-Carlton-а креирајући беспрекорно, а ипак неформално
окружење. Bulgari Hotels & Resorts нуду беспрекорно искуство најзахтевнијим гостима
како у примарим урбаним центрима тако и ексклузивним одмаралиштима широм света.
Личност бренда – космополита, фокусиран и на остварења, добар познавалац врхунске
хотелске услуге који има средства и жељу да искуси само најбоље – почевши од одеће коју
носи преко људи са којима се повезује до начина како живе и путују.
У ланцу се најчешће налазе по основу склопљених уговора о менаџменту.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•

•
•

Позициониран као “Lifestyle Collection” хотел високе категорије.
Прва лига најбољих бутик хотела.
Бренд је формиран у сарадњи са једним од пионира развоја бутик хотела Јаном Шрагером
(Ian Schrager). Сваки хотел својом ретком индивидуалношћу, аутентичношћу и
јединственошћу етоса одражава најбоље из своје локације и свог времена. Естетитика
бренда произилази из приступа и односа према модерном стилу живота, изузетног
дизајна, врхунског квалитета, карактера и оригиналноси уз беспрекорну услугу.
Сваки хотел у оквиру овог бренда је препознатљив и има за циљ да стално помера
границе и помера хотелијерство ка новим подручјима – наглашавајући изузетан дизајн,
квалитет, оригиналност, дизајн и карактер као и еколошку одговорност.
Архитектонско решење је од стране светски познатих архитеката – посебан стил и
атмосфера – дизајн хотели.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•

•
•
•

Позициониран као “Lifestyle Collection” луксузан или хотел високе категорије.
У питању су независни бутик хотели. Степен стандардизације у оквиру овог бренда је значајно
мањи у односу на остале брендове ове компаније.
Профил бренда: Место где боравите треба бити оригинално као и ви.
Личност бренда: Прави индивуалисти који избегавају предвидивост хотелских ланаца. Они који
проналазе и успостављају сопствене путеве, који избегавају конвеционално, одбацују познато,
који тражи путеве којим се ређе путовало и преферира мање очигледне изборе. Они који су у
потрази за аутентичним искуствима и који хотел доживљавају као централно место на путовању
– све остало што успут виде је бонус.
Сваки од ових хотела је јединствен, непоновљив и креира специфичан доживљај.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 200 УСД као и REVPAR од око 150 УСД.
Хотели се у ланцу најчешће налазе по основу уговора о франшизи.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•

•
•
•

Позициониран као “Lifestyle Collection” који обезбеђује “full service” услугу, интригантан,
аутохтон, независан.
Обезбеђују читав низ допунских садржаја – базени, spa i welness центри, бутици,
конференцијски капацитети.
Профил госта: Истраживачи -интелектуално знатижељни који увек обогаћују своје животе.
Воле забаву, чак и кад путују пословно. Инспирисани, верују у моћ имагинације.
Авантуристи који су у потрази за нечим новим. Весели, безбрижни, ентузијастични.
Ангажовани и заинтересовани за нијансе које их окружују.
Многи од хотела под овим брендом се у ланцу налазе по основу склопљених уговора о
менаџменту.
Позициониран је у сегменту лускузних путовања.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 136 УСД као и REVPAR од око 95 УСД.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•

•

•

Позициониран као “Lifestyle Collection” градски хотел високе категорије.
АС стил – дефинише најсавременије хотелијерство.
Овај бренд је намењен потрошачима који траже дизајн хотеле на одличним локацијама.
Елегантан, инспирисан софистицираном европском естетиком својим гостима оживљава
локалну културу креирајући врхунски доживљај својим потрошачима.
Јавни простори ових хотела имају јасан дизајн и представљају место на којем су пажљиво
прикупљени предмети музејске вредности. У хотелски лобију ових хотела креира се
динамична атмосфера кроз организацију вечерњих коктела, понуде квалитетних вина итд.
Сваки хотел има најмање једну салу средње величине намењену различитим пословни и
друштвеним догађањима.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Позициониран као “Lifestyle Collection” хотел у оквиру сегмента хотела са три звездице.

•

MOXY је фокусиран на “миленијумског” потрошача (сегментација потрошача по старости)
као и на потрошаче из генерације Х и У.

•

Нуди неочекивано простране собе, динамичне хотелске лобије са кафе баром који ради 24
часа, са бесплатним бежичним интернетом и услужним рачунарима, пространим и добро
организованим собама опремљеним 42 инчним ЛЕД телевизорима, USB портовима уз
сваку утичницу, неочекивано квалитетним потрошним материјалом у купатилимаитд.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Ово је носећи бренд компаније Marriott International – развија се негујући модеран стил и
иновативан приступ. Бренд има за циљ да буде глобални лидер међу потрошачима који
припадају генерацији Х и У.

•

Профил госта: Живе по соптственим стандрадима и креативно проналазе решења у свим
аспектима свог живота. Радознали су и проницљиви и препознају шта је тренд, а шта је трајно и
смислено. Преферирају окружење у којем могу да се опусте и буду своји док у исто време остају
продуктивни.

•

Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 143 УСД као и REVPAR од око 98 УСД.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•
•

Позициониран као “Select service” градски хотел више категорије.
Намењен је пословним путницима који су вођени успехом, али који ужива у паузи од рутине коју
носе пословна путовања.
Профил госта: Фокусиран на успех, воли пословна путовања и шансе које она представљају.
Поред посла воле и да се забаве. Имају позитиван став. Често путују заједно са колегама.
Практични су и одговорни, траже квалитетне хотеле више категорије по повољним ценама.
Обезбеђује високо функционалне собе. Има мултифункционалне јавне просторије. Обезбеђен је
бесплатни бежични интернет у собама и лобију обезбеђујући продуктивност кроз повезивање и
мобилност. Нуди услуге и погодности које нуде и full sevice хотели, али по нижим ценама.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 124 УСД као и REVPAR од око 88 УСД.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•

•

Позициониран као “Select service” градски апартхотел више категорије.
Профил госта: Тражи апартмане са стилом. Гост води рачуна о моди, прати трендове који
се односе на хотелске апартмане. Привлаче га хотели који подстичу сва чула. Тражи спокој
и место на којем ће заборавити на стрес из свакодневног живота и обогатити живот.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 107 УСД као и REVPAR од око 78 УСД.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•
•
•
•

•

It’s Right. It’s Easy. It Works. (Тако треба. Једноставно је. Функционише)
Позициониран као “Select service” градски апартхотел средње категорије.
Профил госта: Сналажљив и амбициозан. Они траже љубазност, поштовање и поуздану
услугу – боравак без проблема који ће бити основа за поверење. Желе да имају могућност
да не мењају своју дневну рутину. Желе отоворену и некомпликовану комуникацију.
Позиција бренда: Путовање уз поверење – само вам Fairfield Inn & Suites обезбеђује све
што вам је потребно по изузетној цени. Гарантујемо да ће ваше путовање бити успешно
зато што вас довољно добро познајемо и зато што се стално трудимо да вам испоручимо
одговарајућу хотелску услугу.
Током 2013. године остварен је просечан ADR од око 99 УСД као и REVPAR од око 67 УСД.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Луксузан хотелски бренд намењен пре свега пословним људима који траже највиши ниво
квалитета услуге и спремни су да плате и одговарајућу цену.

•

Хотели који послују под овим брендом су лоцирани у великим градовима преко 60
земаља света.

•

Циљ овог бренда је и повезивање гостију са дестинацијом кроз дељење локалног знања у
циљу креирања аутентичног доживљаја и ширења видика.

•

Хотели се најчешће налазе у оквиру хотелске групације „Intecontinental Hotels Group“ по
основу склопљених уговора о менаџменту.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Хотели који послују под овим брендом обезбеђују висок ниво квалитета услуге.

•

Најчешће се налазе у сегменту хотела друге категорије.

•

Хотели нуде врхунске услове пословним туристима.

•

Поседују и значајне конференцијске капацитете.

•

За већину ових хотела лоцираних у САД и Европи је склопљен уговор о франшизи, док се у остатку
света обично за овај бренд склапају уговори о менаџменту..

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Као критеријуми за сегметацију су коришћени како географско порекло потрошача као и културне специфичности које из
њега произилазе, њихове навике у куповини и потрошњи, циљ њиховог путовања, њихов друштвени статус као и
њихови приходи.

•

“HUALUXE” је бренд који је намењен пре свега кинеским гостима. Бренд нуди висок ниво комфора па је самим ти и цена
услуга виша што сугерише да је намењен потрошачима, било индивиудуалним или корпоративним, који могу и желе да
плате ту цену.

•

„Intecontinental Hotels Group“ је увидео да на глобалном хотелијерском тржишту постоји растућа тражња за услугама
луксузних хотела, а у исто време и растући број кинеских туриста како у унутрашњем промету, тако и број оних који
путују у иностранство.

•

Сам хотелски бренд је развијан од стране кинеске подружнице компаније „Intecontinental Hotels Group“ у којој су
запослени људи који добро познају кинеску културу и традицију и кроз овај хотелски бренд они кинеским потрошачима
нуде производ за који су истраживања показала да кореспондира са њиховим схватањем луксузног хотелског
производа.

•

Основни постулати на којима је развијен концепт овог хотелског бренда су кинеска традиција, препознатљив простор,
подмлађивање и статус. Сам назив бренда “ HUALUXE” је настао као комбинација речи “ HUA” која значи величанствена
Кина и речи “ LUXE” која сугерише луксуз.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Под овим брендом послују хотели који по квалитету услуге спадају у хотеле средње
класе.

•

Бренд је намењен како пословним путницима, тако и за породична путовања.

•

Током 2010. године за овај бренд корпорација „Intercontinental Hotels Group“ је
спровела стратегију ребрендирања преиспитујући и мењајући стандарде бренда.

•

Хотели који послују под овим брендом поседују и конференцијске капацитете,
одређен број сала за сатанке.

•

За овај бренд се најчешће склапају уговори о франшизи.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Најчешће су лоцирани у ужим градским језгрима и припадају сегменту
гарни хотела.

•

Најчешће не поседују конференцијске капацитете.

•

Највећи број хотела који послују под овим брендом то чини по основу
склопљених уговора о франшизи.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Припадају сегменту boutique (бутик) хотела што значи да су мањег капацитета, да
обезбеђују интимнију атмосферу.

•

Гарантују висок ниво луксуза.

•

Овај бренд је орјентисан према гостима који препознају и цене уметност и добар дизајн.

•

Сваки хотел који послује под овим брендом је јединствен и одражава специфичности
дестинације у којој се налази. За овај бренд компанија најчешће склапа уговоре о
франшизи.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Хотелски бренд који је намењен потрошачима који инситирају на здравом животном
стилу и који желе да га задрже и док су на путовањима - да једу здравију храну, уживају у
мноштву wellness и фитнес програма.

•

У хотелима под овим брендом се у свим сегментима пословања користе еколошки
прихватљиви материјали.

•

Њихова пословна филозофија је осликана и у слогану „Meet EVEN Hotels; Keep Active; Rest
Easy; Eat Well; Accomplish More“

•

Ово је један од најмлађих брендова у оквиру хотелске групације „Intercontinental Hotels
Group“.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

„Staybridge Suites“ и „Candlewood Suites“ су брендови намењени оном сегменту потрошача
који дуже бораве у хотелима.

•

Ови хотели нуде студија и апартмане који имају кухињу и посебан део за рад и одмор.

•

Намењени су гостима који се налазе на дужем путу.

•

Разлика између брендова „Staybridge Suites“ и„Candlewood Suites“ је у нивоу понуђеног
комфора. „Staybridge Suites“ је бренд који обезбеђује виши ниво комфора.

•

За ове брендове корпорација склапа како уговоре о франшизи, тако и уговоре о
менаџменту.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

Грађење бренда помоћу чула.
–

Чуло мириса – евоцирање успомена;
•
•
•
•

–
–

–
–

Хотел Landmark London – карактеристичан мирис White Tea and Thyme као део идентитета хотелског бренда.
Bulgari – имају и линију парфема и хотелски ланац. Карактерише их арома Green Tea, мирис Bulgari – ја.
Green Tea је била први мирис који је развио Bulgari и управо ту мирисну ноту су изабрали да буде
карактеристично за хотеле у ланцу.
Soho House Hotels – карактерише их мирис еукалиптуса који делује стимулативно и жалфије који делује
смирујуће.
Langham Hotels – користе мирис ђумбира и љиљана – мирис је изабран као довољно дистинктиван, а опет
не прејак.

Чуло вида. Концепт 7P уместо 4P;
Чуло слуха (ресторани – спорија музика – дуже остају- воше троше. Ресторани брзе хране – бржа
музика). Поједина истраживања указују да правилан избор музике у хотелу може да утиче на
повећану потрошњу гостију у хотелу, утичу на квалитет односа између запослених и гостију,
побољша расположење гостију при чекању на одређену услугу, утиче на перцепцију бренда од
стране гостију и повећа продуктивност запослених;
Чуло укуса (повезаност са чулом мириса и вида);
Чуло додира.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Хотелска предузећа креирају пакете различитих погодности за своје
лојалне потрошаче.
• Ови програми доприносе развоју дугорочних односа са хотелским
гостима.
• Прве су их увеле авио-компаније.

• Хотели су временом почели да креирају програме лојалности са
читавим низом компанија из различитих делатности повећавајући на тај
начин атрактивност и привлачност тих програма.
• Према подацима презентованим у Вељковић (2010) чак 90%
Американаца, 92% Британаца и 95% Канађана је било укључено у барем
један програм лојалности.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Процес изградње успешног програма лојаности
(Вељковић, 2010):
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Дефинисање циљева програма лојалности;
Одређивање буџета;
Утврђивање циљних сегмената програма;
Избор награда;
Разматрање партнерстава са другим компанијама;
Изградња добре организације;
Развијање и управљање базом података;
Вредновање резултата програма лојалности;
Предузимање корективних акција.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Постоје различити типови програма лојалности
(Вељковић, 2010):
1. Чланови добијају попуст при плаћању;
2. По одређеној куповини добијају јединицу гратис;
3. Чланови сакупљају поене на основу обављених
куповина;
4. Чланови добијају прилагођену понуду.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Мора се нагласити да висок ниво сатисфакције потрошача јесте
основни, али не и довољни услов за обезбеђење његове лојалности.
• Свакако је да незадовољни хотелски гости неће постати лојални
потрошачи, али у исто време неће ни сви задовољни гости бити лојални
потрошачи. Чак и када хотелско предузећа својом услугом превазиђе
очекивања госта то само по себи није гаранција његове будуће
лојалности.
• У литератури се наводи да на то утичу разни технички, економски и
психолошки фактори. Котлер наводи следеће разлоге:
– Поједини гости који су били задовољни хотелском услугом се можда никада
неће вратити у место у којем је хотел лоциран и самим тим више неће бити
потрошачи хотелских услуга;
– Чак и ако се поново врате у исто место поједини потрошачи преферирају да
пробају нове хотелске производе и стекну нова искуства без обзира што су
били врло задовољни услугом хотела у којем су претходно боравили;
– Поједине групе потрошача су ценовно врло осетљиве и они увек траже
најповољније понуде и изабраће хотел сходно понуђеној цени.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

Начелно програми лојалности гостима који се за њих квалификују
обезбеђују одређене погодности међу којима се могу навести:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

могућност ранијег уласка у собе (early check-in) и/или
каснијег изласка из собе (late check-out),
повлашћени check in (priority check-in),
посебан део рецепције намењен за пријем чланова клуба (dedicated
check-in area),
посебан клуб намењен само члановима програма лојалности;
бесплатан доручак,
бесплатан интернет,
бесплатне дневне новине,
бесплатан upgrade хотелске услуге,
смештај у посебним смештајним јединицама,
плаћање кредитима који се прикупљају кроз потрошњу услуга
одређеног хотелског ланца итд.

У суштини хотелским гостима се обезбеђује комбинација
финансијских и нефинансијских користи.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Хотелска предузећа често у своје програме лојалности
укључују и партнерска предузећа повећавајући на тај
начин атрактивност пакета који се нуди госту.
• Долази до повезивања са компанијама из оних
делатности које су комплементарне хотелијерству,
најчешће са авиокомпанијама, rent- a car предузећима
итд.
• Тако највећа хотелска корпорација на свету
„Intercontinental Hotels Group“ има успостављену
сарадњу са преко великих 40 авиокомпанија.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Програм лојалности највеће хотелске корпорације на свету
„Intercontinental Hotels Group“ се зове „IHG Rewards Club“.
• За сваки долар који се потроши у неком од око 4.700 хотела хотелски
гост добија одређени број поена.
• За сваки долар потрошен у хотелима који послују под IHG брендовима
се добија по 10 поена, са изузетком брендова „Candlewood Suites“ и
„Staybridge Suites“ у којима се добија по 5 бодова.
• Поене које гости сакупе, а који се уносе на њихову картицу, се могу
користити на различите начине. Када се сакупи од 10.000 до 50.000
поена гост има могућност да оствари бесплатно ноћење у неком од
хотела из овог ланца.
• Цена ноћења исказана у поенима зависи од изабраног хотела и
временског периода у којем се реализује. При плаћању остварени поени
се могу комбиновати са осталим средствима плаћања.
• Остварени поени се могу користити и за плаћање читавог низа
различитих производа или услуга, укључујући и услуге авио превоза итд.

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Сви чланови клуба имају право на бесплатан
интернет у хотелима.
• Чланови се у зависности од нивоа њихове
регистроване потрошње групишу у три нивоа:
– Club,
– Gold Elite и
– Platinium Elite.

• Да би се стекао статус Gold Elite потребно је
остварити 20.000 поена, а за Platinium Elite 60.000
поена. Сваки нови ниво потрошачу доноси додатне
погодности

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

Предности

CLUB

GOLD ELITE

PLATINUM ELITE

SPIRE ELITE

Прикупљање бодова или миља









Касна одјава









Бесплатна дневна штампа









Посебан кориснички сервис помоћ преко
телефона









Нема недоступних датума за наградно ноћење









Наградна ноћења се рачунају према Елите статусу









Бесплатан интернет















Приоритетна пријава (check-in)
Бонус зарада на базне поене

10%

50%

100%

Елит промена ноћења





Поздравни додатак у соби





Гаранција доступности собе





Ексклузивни избор бенефиција од дана пријама



БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

•

•
•

•

Сваки нови ниво потрошачу доноси додатне погодности. Тако чланови клуба
са статусом Gold Elite, рецимо, стичу право на повлашћени check in (priority
check-in), а то право имају и чланови са статусом Platinium Elite који поред
тога могу рачунати да ће у одређеном тренутку добити и квалитетнију
смештајну јединицу од оне коју су платили (room upgrade).
Статус Gold Elite и Platinium Elite је гарантован члановима који сакупе
одређен број поена (20.000 и 60.000).
Међутим до статуса Gold Elite се може доћи и тако што се оствари најмање
10 ноћења у току календарске године, али у хотелима који послују под три
различита хотелска бренда ове корпорације, док се до статуса Platinium Elite
може доћи и тако што се оствари најмање 40 ноћења у току календарске
године у хотелима најмање 4 различита бренда.
У општим условима се јасно наводи које услуге потрошаче квалификују за
бодове у оквиру овог програма (не узима се у обзир остварен број ноћења
или потрошња остварена по основу резервација преко разних on-line
посредника, туристичких агенција, посебно уговорених аранжмана итд.)

БРЕНДИРАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ

• Програми лојалности имају за циљ да повећају
дугорочну профитабилност хотелских предузећа
кроз:
– Обезбеђење поновљених куповина у оквиру одређеног
хотелског бренда;
– Потрошач почиње да користи услуге више различитих
хотелских брендова – обично су програми лојалности на
тај начин и конципирани (видети претходни пример);
– Лојални потрошачи и WOM;
– Лојални потрошачи и e-WOM;
– Лојалне потрошаче карактерише нижа ценовна
еластичност.

Глобално тржиште
•

Све је већи број хотелских корпорација које имају своје пословне активности у
више десетина земаља, хотелских корпорација чији су брендови широко
међународно препознатљиви.

•

Као основни покретачи глобализације се могу навести: политички, технолошки и
конкурентски фактори.

•

Као карактеристике савременог хотелијерског тржишта се могу навести:

– значајна концентрација тржишне моћи у рукама најснажнијих светских
хотелских корпорација,
– све већи значај брендирања за пословне резултате, односно све већи утицај
широко међународно препознатљивих хотелских брендова,
– снажан утицај савремених технологија на пословање хотелских
корпорација,
– процес раздвајања власништва над хотелима од управљања хотелима итд.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

• Разлози за интернационализацију пословања
(према Вељковић, С.):
– Перцепција спорог раста и повећане конкуренције на
домаћем тржишту;
– Процена да инострана тржишта имају веће шансе за раст
и профит;
– Жеља да се снизе трошкови као последица економије
обима;
– Потреба да се диверзификује ризик;
– Препознавање глобалне покретљивости потрошача;

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

• Као један од најзначајнијих фактора се може навести
већа мобилност потрошача и путовања из туристичких
и пословних разлога;
• Потрошачи постају изложени производима, животним
стиловима и обрасцима понашања у другим земљама;
• Либерализација спољнотрговинске политике и
слабљење важности граница за проток робе и људи;
• Развој технологије и светских медија;
• Развој глобалних брендова.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

• Зашто потрошачи купују глобалне брендове (према
Вељковић, С.):
– Сигнал квалитета;
– Глобални митови – симболика коју носе глобални
брендови- културни митови код појединих култура и
субкултура;
– Друштвена одговорност МНК.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

• Четири основна глобална сегмента (према Вељковић, С.):
– Грађани света (56%) – придају велики значај:
• Квалитет и иновативност бренда;
• Понашање према здрављу потрошача, природи, окружењу и правима
радника.

– Светски сањари (23%):
• Не интересују их компаније и њихова друштвена одговорност већ
глобални брендови који за њих представљају симболе и митове.

– Антиглобалисти (13%):
• Противници МНК и глобалних брендова у вези чијег квалитета су
скептични.

– Глобални агностици (8%) – не придају значај чињеници да ли је
бренд познат или не, светски или не.

БАРИЈЕРЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

• Као баријере глобализацији се могу навести:
– Култура (разлика у потребама, жељама и начину
коришћења производа у различитим земљама/
културама);
– Правна регулатива;
– Разлике у развијености маркетиншке
инфраструктуре;
– Језик;
– Антиглобалистички покрети.

