
           

 

  



           

 

Jak wygl ąda ogólno światowy rynek mobile? 

 

Według szacunków, w 2011 roku rynek mobilnych usług telekomunikacyjnych po raz pierwszy  

w historii osiągnął przychód przekraczający billion dolarów. Już w 2010 roku jego wartość została 

wyceniona na 960 mld dolarów, a tempo jego rozwoju wymusza uważne przyjrzenie się opcjom, 

które umożliwia jego wykorzystanie w obszarze marketingu i promocji, a także prezentacji swoich 

usług. 

Obecnie zdecydowana większość przychodów operatorów komórkowych generowana jest przez 

rozmowy i sms’y, jednak ze względu na tendencje obniżania cen w obszarze podstawowych usług, 

należy zwrócić uwagę na rosnące znaczenie transmisji danych. 

Potwierdzeniem tej tezy są wskazania firmy badawczej Ovum, w myśl których w 2015 roku 

światowy rynek usług mobilnego dostępu do internetu ma sięgnąć 223 mld. USD. Zdecydowana 

większość tych środków będzie pochodzić z wykorzystania telefonów komórkowych,  

a w szczególności smartfonów. 

Ich liczba z roku na rok zdecydowanie wzrasta i tylko w 2010 roku poziom sprzedaży smartfonów 

sięgnął, aż 300 mln. To, aż o 70 proc. więcej niż w 2009 roku. Główne rynki sprzedaży to Europa 

Zachodnia i Stany Zjednoczone. 

Zeszłoroczne wskazania były równie optymistyczne. W II kwartale 2011 roku łączna sprzedaż 

smartfonów i future phones w Europie Zachodniej sięgnęła 44,2 mln, po raz pierwszych w historii 

przewyższając sprzedaż tradycyjnych telefonów komórkowych. Dane opracowane przez IDC 

wskazują na wyraźnie widoczny trend marginalizacji tradycyjnych telefonów, kosztem smartfonów. 

Sprzedaż tych pierwszych spadła o 29 proc. do 20,4 mln sztuk. Jednocześnie nastąpił wzrost 

sprzedaży smartfonów o 48 proc. do 21, 8 mln sztuk. 

Według szacunków czołowego producenta sprzętu wykorzystywanego do budowy sieci - firmy 

Cisco, cyklicznie zwiększa się również średnia miesięcznego poboru danych, która w 2010 

sięgnęła 237 petabajtów. Jest to wzrost na poziomie 159 proc. w stosunku do 2009 roku.  

Analitycy zwracają również uwagę na zbliżający się olbrzymi wzrost sprzedaży tabletów. Pomimo, 

iż w 2011 roku sprzedano jedynie 17,6 mln tych urządzeń, to do 2015 roku ich liczba wg ekspertów 

Gatnera i ABI Research będzie się wahała od 117 mln sztuk do blisko 300 mln. 

 



           

 

Jak na zmiany na rynkach mi ędzynarodowych reaguje polski rynek? 

 

W 2010 roku sprzedano w Polsce ok. 10 mln telefonów, a analizy firmy Pyramid Research 

wskazują, że polscy użytkownicy kupili w 2011 roku od 1,5 mln do 3 mln sztuk więcej. Znacznie 

podniesła się również sprzedaż smartfonów. 

Jak wskazują statystyki GfK Polonia, od kiedy smartfony pojawiły się na naszym rynku, ich poziom 

sprzedaży cyklicznie podnosi się, od 3 proc. w 2008 roku do 13 proc. w roku 2010. Jednak dopiero 

w 2011 roku odegrały one znaczącą rolę stanowiąc ok. 40 proc. wszystkich sprzedanych telefonów 

w Polsce. 

Prognozy dla krajowego rynku są jeszcze bardziej obiecujące, ponieważ wg. Pyramid Research do 

2015 roku smartfony będą stanowić nawet 60 proc. polskiego rynku, a poziom ich sprzedaży może 

sięgnąć nawet 8 mln sztuk. To o ponad 2,5 mln sztuk więcej, niż miało to miejsce w roku 2010. 

Wskazania zwracają uwagę na potencjał naszego kraju, który ma szansę zostać najszybciej 

rozwijającym się rynkiem smartfonów w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja ta daje duże 

możliwości w obszarze działań reklamowych  i sprzedażowych wykorzystujących usługi mobilne. 

 

Aplikacje, czyli co ró żni smartfony od zwykłych komórek  

 

Prawdziwą przewagą smartfonów i tabletów nad zwykłymi komórkami są aplikacje. To one 

umożliwią swoim użytkownikom wejście do świata e-rozrywki oraz wykorzystanie swojego 

urządzanie w pracy i biznesie. Sprawiają również, że smartfon staje się centralnym punktem 

stworzonego w ten sposób ekosystemu. 

Badania przeprowadzone przez firmę Wireless Intelligence w Wielkiej Brytanii i USA wskazują,  

że właściciele smartfonów więcej czasu poświęcają na korzystanie z aplikacji mobilnych, niż na 

rozmowy telefoniczne lub używanie internetu. Statystyczny użytkownik pobiera na swoje 

urządzenie mobilne 2,5 aplikacji miesięcznie. 

Z przeprowadzonych przez firmę eResult badań wynika, że obecnie w Niemczech blisko jedna na 

pięć rezerwacji jest realizowana przez urządzenia mobilne. Natomiast wyniki ankiety, 

przeprowadzonej przez Travelport wśród blisko 600 nabywców usług z segment podróży 

służbowych, wskazują, że 56 proc. klientów biznesowych dokonuje wyszukiwania lub rezerwacji  



           

 

z wykorzysataniem smartfonów i tabletów. Blisko 70 proc. uczestników tego badania chciałoby 

podobnych aplikacji oferujących propozycję spędzania wolnego czasu. 

Rynek aplikacji szybko rośnie i już w 2014 roku ma osiągnąć przychód na poziomie ponad 8 mld 

USD. Z badań Gartnera wynika, że z 8,2 mld aplikacji pobranych w 2010 roku stanowiły jednak 

programy bezpłatne. 

 

Dlaczego aplikacje mobilne to szansa dla bran ży turystycznej? 

 

 

  

              Jedną z głównych aktywności podróżników  

              jest relacjonowanie swoich przygód i dzielenie się  

wrażeniami ze znajomymi poprzez społecznościowe. 

Smartfony i tablety bardzo to ułatwiają. Wbudowany aparat 

zrobi zdjęcie wysokiej jakości, które następnie dzięki aplikacji 

można szybko opublikować i skomentować. Social media 

zrewolucjonizowały Internet, ale dopiero aplikacje na 

urządzenia mobilne nadały temu zjawisku prawdziwej 

dynamiki.  

 

Marcin B ąk 

Lead Mobile Developer 
Fortune Cookie Poland 

              Branża turystyczna jest jedną ze zdecydowanie 

              najciekawszych, jeśli chodzi o wykorzystanie 

nowoczesnych środków komunikacji i marketingu; jest 

jednocześnie jedną z najbardziej konkurencyjnych. Najlepsze 

jednak dopiero przed nami! Szczególnie dużo do zrobienia 

jest w Polsce – rodzima branża powoli przekonuje się do 

internetu czy rozwiązań mobilnych i to dobry czas dla 

innowacji takich jak choćby obsypany nagrodami 

MyGuidie.com. 

Dawid Zarazi ński 

wydawca serwisu 
DziennikTurystyczny.pl 
redaktor naczelny e-biznes.pl 



           

 

 

  

              Według badań, aż 40% osób odbywających 

              międzynarodowe podróże posiada smartfona*. 

Przemieszczanie się bez dostępu do Internetu staje się coraz 

trudniejsze, szczególnie dla osób podróżujących  

w interesach, które dużą wagę przykładają do możliwie, jak 

najszybszego dostępu do informacji. Badania jednoznacznie 

wskazują, że ten trend będzie się w przyszłości pogłębiał. 

Branża turystyczna już teraz uważnie przygląda się 

aplikacjom mobilnym. Warto, jednak zwrócić uwagę na 

konieczność posiadania w pełni funkcjonalnej, mobilnej wersji 

swojej witryny internetowej, która już niedługo powinna stać 

się standardem. 

*Na podstawie World Travel Trends Report 2010/2011 

Maciej Swoboda 

Client Partner 
Fortune Cookie Poland 

              Urządzenia mobilne zmieniają świat i rewolu- 

              cjonizują sposoby komunikacji oraz konsumpcji 

informacji. Coraz więcej miast i regionów na świecie, a także 

w Polsce sięga po nowe rozwiązania w celach przybliżenia 

gościom swoich atrakcji turystycznych. My również wpisując 

się w zeszłoroczne hasło Industriady 'Technika zbliża' 

postanowiliśmy połączyć Szlak Zbytków Techniki 

Województwa Śląskiego z nowoczesnymi technologiami  

i przygotowaliśmy dedykowaną stronę lajt na telefony 

komórkowe. 

 

Tomasz Stemplewski 

Dyrektor Wydziału Promocji  
i Współpracy 
Międzynarodowej  
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 



           

 

 

  

 

              W wypadku podmiotów zarządzających obiektami 

              turystycznymi nie bez znaczenia jest fakt, że 

użytkownicy poszukujący interesujących ich treści mogą je 

uzyskać z wykorzystaniem smartfonów, co umożliwia 

znaczne ograniczenie kosztów związanych z produkcją  

i utrzymaniem różnego rodzaju fizycznych nośników 

informacji, takich jak tablice informacyjne, czy materiały BTL.  

 

 

Eugeniusz Roma ński 

Dyrektor Śląskiego Centrum 

Społeczeństwa  

Informacyjnego 

              Interaktywne mapy, np. Google lub Bing z opcją 

              geolokalizacji dostępne na urządzenia mobilne to 

jedno z najbardziej użytecznych narzędzi jakie zostało 

udostępnione podróżnym. Spektrum możliwości ich użycie 

jest bardzo szerokie. Wykorzystanie ich wielorakie. Wielu  

z nas korzysta z nich jako nawigacji w samochodzie, czy też 

sprawdzając natężenie ruchu na planowanej trasie naszej 

podróży. Największą pomoc stanowią jednak dopiero wtedy, 

gdy znajdziemy się w obcym mieście i poszukujemy noclegu. 

Wystarczy uruchomić odpowiednią aplikacje i poprosić  

by wskazała hotele znajdujące się w pobliżu. To wygoda, 

której żaden z podróżnych na pewno nie zlekceważy. 

 

Maciej Swoboda 

Client Partner 
Fortune Cookie Poland 



           

 

 

   

              Augumented Reality jest jednym z najpopu- 

              larniejszych rozwiązań, które w ostatnim okresie 

znajdują swoje zastosowanie w aplikacjach mobilnych. 

Wykorzystanie tego systemu to jednak spore wyzwanie, 

zarówno ze względów technologicznych, jak i funkcjonalnych. 

Korzyści, które jednak płyną z udostępnienia tego typu 

aplikacji, zarówno dla użytkowników, jak i dla firm, 

zdecydowanie przeważają nad problematyką technologiczną. 

 

 

Szczepan Wącław 

Managing Director 
Fortune Cookie Poland 

 

              Podróżowanie wiąże się z wyzwaniami  

              i trudnościami: dla jednych problemem będzie 

nieznajomość podstawowych zwrotów w obcym języku, dla 

innych - brak informacji na temat lokalnej kuchni, jeszcze inni  

pragną pewności, że w każdym miejscu i czasie uzyskają 

namiary na przyzwoity hotel lub informację o repertuarze w 

najbliższym kinie. Nawet ci najbardziej samodzielni, coraz 

częściej chcą na bieżąco dzielić się tym, co widzą 

 i przeżywają z przyjaciółmi i rodziną. Aplikacje mobilne w tak 

naturalny sposób wpisują się w pejzaż tych potrzeb, że za 

kilkanaście lat będziemy przekonani, że powstały z myślą  

o turystach. Tak jak moi synowie wierzą, że specjalnie dla 

turystów wynaleziono karty płatnicze i telefony komórkowe ☺ 

Prof. Magdalena 
Kachniewska 

SGH Katedra Turystyki 

 



           

 

 

 

Aplikacje mobilne w bran ży turystycznej w Polsce 

 

Coraz częściej firmy z branży turystycznej wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Rosnąca popularność smartfonów w Polsce sprzyja tworzeniu różnych aplikacji, które mają za 

zadanie ułatwiać korzystanie z usług biur podróży. Ponadto za pośrednictwem telefonu 

komórkowego można też zrobić rezerwację lotniczą, uzyskać informację na temat atrakcji 

turystycznych interesującego nas regionu, zweryfikować warunki na stoku narciarskim, czy też 

sprawdzić dostępność wolnych pokoi w hotelu. 

Poniżej przedstawiamy kilka z najciekawszych aplikacji na urządzenia mobilne, które w ostatnim 

okresie pojawiły się na polskim rynku. 

 

OtoWakacje.pl 

Serwis OtoWakacje.pl wdrożył aplikację na telefony iPhone, jako pierwszy z serwisów 

ogłoszeniowych Grupy Allegro. Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób umożliwia przeszukiwanie 

bazy serwisu. Po jej pobraniu wystarczy wybrać kategorię np. noclegi oraz określić odległość od 

              Lawinowo rosnąca liczba urządzeń mobilnych, które 

              pozwalają na wygodne korzystanie z zasobów 

internetu oraz idące za tym zmiany przyzwyczajeń 

konsumentów, powodują, że mobile jest w tej chwili chyba 

najbardziej perspektywiczną częścią rynku online. Nic 

dziwnego, że firmy coraz więcej uwagi poświęcają na 

tworzenie rozwiązań mobilnych. Przykładem jest właśnie 

branża turystyczna, która na przestrzeni ostatnich lat  

w dużym stopniu zaczęła opierać swoją działalność  

o internet. Podróżowanie jest dodatkowo bardzo wdzięcznym 

„obiektem” w kontekście mobile, dlatego że ludzie zwykle 

zabierają w podróż swoje urządzenia mobilne i aktywnie  

z nich korzystają. Daje to duże pole do popisu dla firm z tej. 

Piotr Kowalczyk 

Prezes IAB Polska 

 



           

 

miejsca zlokalizowanego przez GPS. Otrzymamy listę obiektów znajdujących się w odległości do 

100 km od miejsca pobytu, a następnie opis, adres i telefon wybranego obiektu.  

Aplikacja umo żliwia: 

 wyszukiwanie ogłoszeń w okolicy (na podstawie aktualnego miejsca przebywania użytkownika), 

 wyszukiwanie ogłoszeń z innej lokalizacji (używając wyszukiwarki lub szukania po mapie), 

 przeglądanie kategorii, 

 sortowanie wyników wyszukiwania według ceny, nazwy miejscowości, odległości od 

użytkownika oraz według wybranych kryteriów (np. pokaż tylko pokoje klimatyzowane itp.), 

 możliwość obejrzenia wszystkich wyników na mapie, 

 możliwość wyznaczenia trasy dojazdu z aktualnej pozycji użytkownika do miejsca podanego  

w ogłoszeniu, 

 przeglądanie galerii zdjęć dodanych do ogłoszenia, 

 możliwość wykonania telefonu do ogłoszeniodawcy, 

 możliwość dodania oferty to obserwowanych. 

 

 



           

 

 

 

Bilety eLOT 

Bilety eLOT były pierwszą polską aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie i rezerwację biletów 

lotniczych. Umożliwienie ona odnalezienie interesujących użytkownika połączeń lotniczych  

w podanym terminie oraz sprawdzenia ceny, czy godziny wylotu i przylotu. Aplikacja przedstawia 

także promocje przewoźników obowiązujące w różnych terminach na konkretnych połączeniach. 

Dzięki niej użytkownik ma możliwość zarezerwowania biletu bezpośrednio z telefonu, poprzez 

dedykowaną infolinię. Aplikacja mobilna Bilety eLOT przeznaczona jest na urządzenia iPhone  

i iPod Touch oraz telefony z systemem operacyjnym Android. 

 

Aplikacja umo żliwia: 

 wyszukiwanie połączeń lotniczych i rezerwację biletów przez Telefoniczne Centrum Rezerwacji 

eLOT.pl, 

 przeglądanie i wyszukiwanie aktualnych promocji przewoźników takich jak LOT, WizzAir, 

Ryanair, EasyJet, Lufthansa, KLM, British Airways, Swiss, Air France i wielu innych, 

 możliwość szukania lotów w określonej klasie, 

 wybór waluty: PLN, EUR, USD. 

 



           

 

Kraków Airport 

Kraków Airport było pierwszym lotniskiem w Polsce, które wprowadziło mobilną wersję swojej 

witryny internetowej na tablety i urządzenia mobilne. Podobnie jak główny portal www, serwis 

mobilny lotniska został przygotowany w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.  

 

Na stronie mo żna więc znale źć m.in.:  

 aktualne dane o przylotach i wylotach (rozkład lotów), 

 aktualności,  

 opcje i plan dojazdu do lotniska,  

 spis ważnych telefonów,  

 prognozę pogody.  

 

 

 

 

 



           

 

Szusujemy.pl 

Szusujemy.pl to nazwa aplikacji umożliwiającej użytkownikom sprawdzenie warunków na stokach 

narciarskich. restauracji, pogody, opinii o stokach, wypożyczalni sprzętu planując wyprawę na stok, 

lub też będąc w jednym z ośrodków narciarskich, snowboardowych. 

Aplikacja została podzielona na cztery kategorie: regiony, w pobliżu, planer oraz moje konto. Do jej 

użytkowania wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się w serwisie. Pierwsza kategoria: 

regiony pozwala na wybranie jednego z dostępnych regionów z listy lub też znalezienie 

konkretnego za pomocą wbudowanej wyszukiwarki. “W pobliżu” umożliwia znalezienie 

najbliższych stoków użytkownikowi po włączeniu usługi lokalizacyjnej. Idealną opcją dla niektórych 

osób może wydać się osobisty planer, który jak sama nazwa wskazuje daje możliwość łatwego 

oraz szybkiego zaplanowania naszej wyprawy na stok. 

 

 

 



           

 

Oferta Dnia Travelplanet.pl 

Aplikacja "Oferta dnia" serwisu Travelplanet.pl jest narzędziem do prostego sprawdzania 

najlepszych ofert wycieczek zagranicznych. Aplikacja codziennie wyświetla nową okazyjną 

propozycję wybraną z bazy kilkudziesięciu biur podróży. Umożliwia sprawdzenie szczegółów na 

stronie www.travelplanet.pl oraz szybki kontakt z Centrum Rezerwacji. Aplikacja została 

opracowana na dla telefonów opartych na technologii IOS4 oraz Android. 

 

 

 

 

 

 



           

 

Tui Family 

TUI Poland dla użytkowników smartfonów oraz tabletów opartych o systemy Android i Apple iOS 

przygotowało pierwszą na polskim rynku turystycznym aplikację, która nadaje nowy wymiar 

prezentacji oferty turystycznej. Aplikacja TUI Family bazuje na rzeczywistości rozszerzonej (ang. 

Augmented Reality). Rozwiązanie wprowadzono w najnowszym katalogu TUI Family, 

zawierającym ofertą wyjazdową na sezon Lato 2012. 

Po pobraniu aplikacji TUI Family wystarczy skierować kamerę urządzenia na oznaczone strony  

w katalogu i tym samym zyskać dostęp do dodatkowych treści. Dzięki temu rozwiązaniu można 

przeglądać zdjęcia hotelu, sprawdzić pogodę oraz zlokalizować hotel na mapie. Poznanie tych 

szczegółów bez ruszania się z miejsca możliwe jest dzięki wykorzystaniu rzeczywistości 

rozszerzonej, która opiera się na łączeniu świata realnego z wirtualnym.  

 

 

 



           

 

Międzynarodowe aplikacje dla bran ży turystycznej 

 

Rosnąca liczba aplikacji dla branży turystycznej na polskim rynku usług mobilnych to bardzo 

obiecujący trend, który z roku na rok będzie prezentował coraz bardziej rozwinięte pod względem 

technologicznym produkty. 

Niestety, jeszcze żadna z realizacji przygotowywanych dla polskich firm nie została wyróżniona  

w prestiżowych konkursach branży turystycznej. Tym wyróżnieniem zostali uhonorowani natomiast 

polscy programiści z firmy Fortune Cookie Poland. Ich aplikacja na Ipad dla serwisu ebookers.com 

została uznana za najlepszą aplikację, poczas renomowanego wydarzenia dla branży turystycznej 

w Wielkiej Brytanii Travolution Awards 2011. 

Poniżej zamieszczamy opis zwycięskiej aplikacji oraz najciekawszych zagranicznych realizacji. 

 

Ebookers Explorer   

Ebookers Explorer to aplikacja mobilna opracowana dla jednego z czołowych internetowych biur 

podróży ebookers.com. Zrealizowana przez polskich programistów z Fortune Cookie Poland 

aplikacja umożliwia odkrywanie potencjalnych miejsc naszej podróży wykorzystując potencjał 

portali społecznościowych.  

Aplikacja po wpisaniu przez nas nazwy miejsca, do którego planujemy dotrzeć ściąga dla nas 

zdjęcia z podróży osadzone na portalu Flickr, opinie zamieszczone na blogach, wpisy na 

serwisach Facebook i Twitter, a także filmy z serwisu Youtube oraz hoteli z serwisu ebookers.com. 

Wszystko po to, aby stworzyć dla nas indywidualny i nietuzinkowy magazyn podróżniczy 

prezentujący miejsce naszej destynacji. 

Materiałami wyszukanymi przez aplikacje możemy się podzielić z naszymi przyjaciółmi i rodziną 

drogą mail’ową lub poprzez umieszczenie wpisu na serwisach Facebook i Twitter. Dzięki aplikacji 

możemy sprawdzić, co pozostali użytkownicy tych portali sądzą np. o surfowaniu w Sydney, 

zakupach w Nowym Jorku, czy kolacji w Paryżu. 

 

 

 



           

 

Aplikacja umo żliwia: 

 stworzenie pięknych stron unikalnego magazynu podróżniczego, 

 generowanie społecznych treści m.in. zdjęć z serwisu Flickr, filmów z Youtube, czy wpisów  

z Facebooka i Twitter’a oraz hoteli z ebookers.com, 

 wyróżnienie dla wyszukiwanie niektórych z najbardziej popularnych, wśród użytkowników miejsc 

oraz aktywności, 

 wiele różnych wersji językowych, w tym m.in. angielską, niemiecką, francuską, czy fińską, 

 automatyczne zapisywanie ostatniego wyszukiwania. 

 

Aplikacja stale znajduje się w pierwszej piątce najchętniej pobieranych aplikacji w 82 krajach. 

Średnia jej ocen to cztery punkty na pięć możliwych. 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

Star Alliance Navigator 

Aplikacja Star Alliance Navigator oferuje wszystkim podróżującym liniami zrzeszonymi w sojuszu 

Star Alliance dostęp do informacji, takich jak:  

 status lotu - możliwość śledzenia każdego lotu linii z sojuszu Star Alliance, możliwość 

wyszukiwania lotów ze względu na numer lotu, trasę lub lotnisko, dostęp do aktualnego statusu 

lotu (przylot, opóźnienia lub odwołania), możliwość śledzenia przebiegu lotu na mapie, 

  szukanie lotów, 

  informacje o lotniskach - możliwość znalezienia najbliższego lotniska, przewodniki po portach 

lotniczych oraz miastach, informacje o salonikach lotniskowych oraz mapy lotnisk 

 

Aplikacja Star Alliance Navigator jest dostępna w języku angielskim za darmo w Apple App Store. 

 

          

 

 

 



           

 

SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 

Small Luxury Hotels of the world to aplikacja umożliwiająca użytkownikom rezerwację hotelu  

z sieci SLH na całym globie. Wyszukiwanie hotelu następuje poprzez wpisanie lokalizacji lub 

atrakcji turystycznej.  

Aplikacja koncentruje się na trzech kluczowych elementach. 

Odkrywaniu: klienci mogą znaleźć i zarezerwować nocleg w dowolnym hotelu sieci SLH szukając 

według lokalizacji, atrakcji turystycznych, lub aktualnych ofert specjalnych. 

Dzieleniu: klienci mogą zapisać swoje ulubione hotele i dzielić się wspomnieniami z wakacji ze 

swoimi przyjaciółmi poprzez Facebook'a, Twitter'a lub mailowo. 

Rozrywce: w trakcie eksplorowania terenów wokół hotelu, użytkownicy otrzymują rekomendacje 

dotyczące okolicznych atrakcji turystycznych, dzięki funkcji pozwalającej określić ich aktualne 

położenie. 

Aplikacja umożliwia: 

 Znalezienie idealnego hotelu według miejsca docelowego, jego typu, rodzaju atrakcji lub słowa 

kluczowego, 

 Rezerwację online bezpośrednio poprzez aplikację lub drogą telefoniczną za pośrednictwem 

podanego numeru telefonu do zespołu rezerwacji, 

 Zalogowanie się do Klubu Small Luxury Hotels of the World w ramach, którego użytkownik 

otrzymuje się oferty specjalne podczas każdej z rezerwacji, 

 Wykorzystanie funkcji „Hotele w pobliżu mnie”, która na podstawie lokalizacji użytkownika 

przygotowuje listę najbliższych hoteli, 

 Znalezienie wszystkich potrzebnych informacji o każdym hotelu - zdjęcia, informacje o hotelu, 

rodzaje pokoi oraz szczegółowa mapa dojazdu, 

 Prezentację ofert specjalnych, 

 Poznanie okolicznych atrakcji, dzięki możliwości wykorzystania funkcji Augmented Reality 

(rzeczywistości rozszerzonej) prezentującej najciekawsze okoliczne atrakcje, restauracje i kluby, 

  Możliwość udostępnienia swoich odkryć znajomym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

serwisów społecznościowych Twitter i Facebook. 



           

 

 

 

TRIPAVISDOR 

Serwis Tripadvisor jest najbardziej popularną podróżniczą platformą internetową służącą ocenianiu 

i recenzowaniu hoteli, restauracji i innych miejsc, które odwiedzamy podczas podróży. Dzięki 

bardzo dużej liczbie aktywnych użytkowników serwis zdobył sobie wielką popularność i jest liderem 

w swojej kategorii. Dla wielu osób Tripadvisor stał się prawdziwą wyrocznią, pierwszą witryną 

internetową którą odwiedzają przed rezerwacją hotelu czy wakacji. Wraz ze wzrostem 

popularności urządzeń mobilnych Tripadvisor udostępnił swoim użytkownikom aplikację dzięki 

której mają oni szybki dostęp do serwisu.  

Aplikacja umożliwia przeglądanie ponad 50 milionów recenzji, a także dodanie własnych 

komentarzy. Dzięki geolokalizacji możemy zlokalizować atrakcje w najbliższej okolicy, a mapy 

doprowadzą nas w pożądane miejsce. Najnowsza wersja aplikacji na iPhone'a oraz iPad'a 2 

została wzbogacona o Augumented Reality, dzięki której możemy poznać opinie o danym hotelu 

nakierowując na niego kamerę urządzenia.  



           

 

Od dnia, w którym udostępniono ją publicznie, aplikacja stała się prawdziwymi hitem i cieszy się 

wielką popularnością. Jest ona także bardzo wysoko oceniania przez jej użytkowników. W sklepie 

iTunes otrzymała ocenę 4+, a swoją oceną wystawiło ponad 18 tysięcy klientów sklepu Apple. 

Równie wysoko oceniają ją kliencie Android marke, gdzie blisko 61 tys osób wystawiło 

średnią ocenę 4,5. 

Darmowa aplikacja jest dostępna dla wszystkich głównych operacyjnych systemów mobilnych,  

a także na iPad'a, a także w języku polskim.  

Aplikacja została wielokrotnie wyróżniona. Między innymi na jednym z najważniejszych wydarzeń 

dotyczących branży mobilnej w Wielkiej Brytanii - Most Effective Mobile Travel and Toursim 

Soultion.  

                

 

 

 

 



           

 

Jak b ędzie wygl ądać przyszło ść?  

 

Podobna dynamika wzrostu, jak w wypadku smartfonów, będzie cechować już niedługo, także 

rynek tabletów.  Oprócz znanych wszystkim iPadów firmy Apple na rynek w dużej liczbie trafiają 

również urządzenia innych producentów i walka o klienta staje się coraz bardziej zażarta. 

Dostawcy i analitycy już widzą duży potencjał w polskim rynku. Specjaliści z GFK Polonia szacują, 

że sprzedaż tabletów w 2011 roku sięgnęła ok 90 tysięcy sztuk. Prognozy na rok 2012 to nawet 

270 tysięcy tego typu urządzeń. W Polsce będziemy zatem obserwować te same trendy, co na 

rynku globalnym. Według JP Morgan w 2011 roku sprzedano na świecie 50 milionów urządzeń, a 

ich wartości to, aż 26 mld dolarów. Prognozy wskazują, że sprzedaż w 2012 roku będzie 

oscylowała na poziomie 80 milionów sztuk tabletów o wartości 35 miliardów dolarów. 

Równocześnie rynek aplikacji na tablety ulega również dynamicznemu rozwojowi. Typowo polskich 

aplikacji jest zdecydowanie mniej niż na smartfony, ale rosnąca szybko grupa użytkowników 

tabletów w coraz większym stopniu ma możliwość instalacji na swoich urządzeniach 

dedykowanych dla nich popularnych apps’ów. W przyszłym powinniśmy się spodziewać 

zdecydowanie większej liczby realizacji. 

 

 

              Rozwój rynku aplikacji mobilnych na tablety jest 

              nieunikniony. Będziemy go obserwować zarówno 

pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Aplikacje, które 

były dostępne jedynie w wersji smartfonowej będą musiały 

zostać dostosowane do wymagań użytkowników tabletów. 

Pojawią się też zupełnie nowe aplikacje, zbudowane 

specjalnie na urządzenie mobilne o większych parametrach. 

 

Szczepan Wącław 

Managing Director 
Fortune Cookie Poland 

 



           

 

  

 

            Rozwiązania mobilne są naturalnym „partnerem” dla 

               branży turystycznej. Nie tylko dlatego, że coraz 

więcej turystów traktuje swój telefon czy tablet jako 

podstawowe narzędzie zdobywania informacji, dokonywania 

rezerwacji czy upamiętniania podróżniczych wrażeń. To także 

oczywiste rozszerzenie oferowanych przez hotele (np. 

obsługa elektroniki w pokojach), biura podróży (wirtualne 

przewodniki) czy przewoźników (plan czy dostęp do rozrywki 

w podróży) usług. Jedynym ograniczeniem wydaje się tu być 

myślenie schematami: internet w turystyce to jedynie 

rezerwacje online i strony-wizytówki. 

               W aplikacji eBookers połączyliśmy zalety kilku 

               wiodących serwisów wymiany danych. Dzięki  

czemu użytkownik końcowy otrzymuje zarówno informacje  

o hotelach jak i opinie, zdjęcia oraz filmy niezliczonej liczby 

użytkowników niezwiązanych z aplikacją. Wszystko  

to zostaje podane w lekkiej przejrzystej formie, dzięki 

zastosowaniu filtracji oraz kompresji po stronie serwera. 

Rozwiązania serwerowe jak i cache’owanie zapewniają 

zmniejszenie poboru prądu, jak i oszczędzenie transferu, tak 

bardzo istotnych w urządzeniach mobilnych. W najbliższych 

latach liczba podobnych aplikacji zdecydowanie wzrośnie.  

Dawid Zarazi ński 

Wydawca serwisu 
DziennikTurystyczny.pl 
redaktor naczelny e-biznes.pl 

 

Marcin B ąk 

Lead Mobile Developer 
Fortune Cookie Poland 

 



           

 

  

 

  

           Według wskazań analityków w 2015 roku liczba 

              smartfonów na polskim rynku może sięgnąć 8 mln 

sztuk, stanowiąc tym samym nawet 60 proc. wszystkich 

telefonów sprzedawanych na terenie naszego kraju. Te liczby 

mocno działają na wyobraźnie, dlatego warto rozważyć 

możliwość wykorzystania aplikacji mobilnych, dzięki którym 

dostępność społeczeństwa do informacji o naszych 

produktach, czy inicjatywach może się zdecydowanie 

zwiększyć. 

 

Eugeniusz Roma ński 

Dyrektor Śląskiego Centrum 

Społeczeństwa 

Informacyjnego 

 

           Telefon  komórkowy to dziś urządzenie, bez 

           którego praktycznie nigdy i nigdzie nie ruszamy się  

z domu. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań mobilnych 

umożliwiamy szybki dostęp do wielu przydatnych informacji  

o atrakcjach danego obiektu czy też o całym szlaku 

wycieczkowym. Wykorzystanie technologii mobilnych to 

doskonałe uatrakcyjnienie i  ułatwienie zwiedzania,  

a ogromny potencjał tkwiący w tej technologii pozwala 

patrzeć z optymizmem na przyszłość turystyki nie tylko 

industrialnej. 

Tomasz Stemplewski 

Dyrektor Wydziału Promocji  
i Współpracy 
Międzynarodowej  
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 

 



           

 

  

 

              Istnieje pewna zależność, pomiędzy saturacją rynku 

               smartfonów, a produkcją aplikacji dostępnych na te 

urządzania i infrastrukturą sieci operatorów komórkowych. 

Uważnie obserwujemy te zmiany i dostosowujemy do nich 

nasze rozwiązania. Przykładem takiego podejścia są 

aplikację dla SLH czy eBookers. Pierwsza wykorzystuje 

geolokazliację i AR. Druga, z kolei czerpie swoją moc  

z popularności social media. Obie dają rzeczywistą wartość 

dla ich użytkowników, a co za tym idzie również dla naszych 

klientów. To właśnie do zachowań i potrzeb konsumentów 

będę dostosowywane aplikacje mobilne w następnych latach. 

Maciej Swoboda 

Client Partner 
Fortune Cookie Poland 

 

              Tak turyści, jak i przedsiębiorstwa turystyczne, 

               chętnie i coraz liczniej sięgają po aplikacje mobilne. 

Najsłabiej wypada ich zastosowanie w zakresie marketingu 

miejsc i tu widzę wiele do zrobienia. Akcje typu „Odkoduj 

Łódź”, czy „Odkryj Żory”, które bazowały na zastosowaniu 

fotokodów pokazują, że niektóre samorządy są otwarte na 

nowe media i nowe technologie, ale w skali kraju podobnych 

przedsięwzięć zrealizowano niewiele. W Europie Zachodniej 

odchodzi się już od kodów QR na rzecz nowszych rozwiązań. 

Może u nas też za kilka miesięcy, siedząc na ławce w Parku 

Saskim, będzie można obejrzeć na smartfonie wizualizację 

nieistniejącego już Pałacu a przechodząc obok 

podniszczonej, niepozornej kamienicy - otrzymamy sygnał, że 

warto wejść do środka, żeby zobaczyć najpiękniejszą klatkę 

schodową w Warszawie... 

Prof. Magdalena 
Kachniewska 

SGH Katedra Turystyki 

 



           

 

   

 

W raporcie o aplikacjach mobilnych w branży turystycznej zostały wykorzystane dane z dokumentów: 
„Mobile 2011. Internet Standard” oraz „Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2010”, a także artykułów 
zamieszczonych na łamach portali:  

www.interaktywnie.com 

www.telepolis.pl 

www.gfk.pl 

www.antyweb.pl 

www.internetstandard.pl 

www.webshoting.pl 

www.iabpolska.pl 

www.idc.pl 

 

  

              IAB wspiera rozwój tego segmentu, przede 

              wszystkim w odniesieniu do zastosowań 

marketingowych. W ramach IAB działa grupa robocza Mobile, 

która stawia sobie za cel m.in. tworzenie dobrych 

praktyk,  standaryzację formatów reklamowych i narzędzi 

dostępnych dla marketerów oraz edukację rynku. Tematykę 

mobile jako ważną dla rozwoju całej branży staramy się też 

szeroko prezentować w naszych corocznych raportach. 

Dlatego z wielką uwagą patrzymy w przyszłość. 

Piotr Kowalczyk 

Prezes IAB Polska 

 


