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czyli jak obniżyć koszt pozyskiwania rezerwacji
i osiągnąć zwrot z inwestycji na poziomie 5352%

GOOGLE HOTEL ADS



Przedstawiamy wyniki, jakie uzyskaliśmy w kampanii 

Google Hotel Ads po okresie 6 miesięcy współpracy. 

Wyniki dotyczą obiektów o różnym charakterze - zarówno 

obiekt miejski, duży resort, jak i pensjonat. Pochodzą one 

z różnych destynacji oraz dysponują różną wielkością budżetu 

reklamowego.

Wysoki koszt pozyskiwania rezerwacji głównie przez portale pośredniczące.

Z jakim problemem borykali się Hotelarze?

Obiekty:

• Hotel miejski Poznań

    • Hotel miejski Kraków

        • Hotel resortowy nadmorski

            • Hotel resortowy w górach

                • Pensjonat w górach

             

Cel kampani:

• Zminimalizowanie kosztów dystrybucji

• Zwiększenie ilości rezerwacji bezpośrednich

• Pozyskanie nowych klientów

Wyniki:
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Gdzie wyświetlała się reklama?

Reklama Google Hotel Ads jest widoczna w 3 miejscach:

1. W wizytówce Google My Business

Dzięki integracji Profitroom Booking Engine 

z Google Hotel Ads wyświetlamy cenę 

bezpośrednio z systemu rezerwacji. 

Oferta z własnej strony jest widoczna wśród cen 

udostępnionych przez pośredników. Warto więc 

pamiętać, aby cena na własnej stronie www była jak 

najbardziej korzystna. Mamy wtedy jeszcze większe 

szanse na pozyskanie rezerwacji bezpośrednich.



2. W Mapach Google

Po wpisaniu nazwy obiektu reklama 

wyświetla się również w mapach Google. 

Zawiera informację o najniższej cenie 

noclegu w obiekcie i umożliwia sprawdzenie 

dostępności w wybranym terminie wprost 

z poziomu reklamy.

3. W lokalnych wynikach 
wyszukiwania

Kampania Google Hotel Ads 

wyświetla się na lokalne 

wyszukiwania (zapytania z nazwą 

miejscowości). Warto jednak 

zaznaczyć, że to, na jakie frazy 

pojawia się obiekt, jest zależne 

od tego, jak wysoko jest 

wypozycjonowany nasz serwis 

www na dane zapytania.



Korzyści

Reklamy Google Hotel Ads wyświetlają się w wyszukiwarce Google 

i mapach Google zarówno na komputerach, jak i urządzeniach 

mobilnych. Podróżujący widzą reklamy w czasie aktywnego 

poszukiwania noclegu. 

Jakie są koszty?

Pamiętaj, że dzięki Kampanii Google Hotel Ads masz szansę na nawiązanie relacji z gościem już od samego początku, 

ponieważ docierasz do użytkowników, którzy lubią i umieją korzystać z narzędzi Google i cenią sobie szybki i prosty 

sposób dokonywania rezerwacji. Dodatkowo rezerwacja zostaje dokonana bezpośrednio z poziomu systemu rezerwacji 

z oficjalnej strony internetowej.  

Płacisz wyłącznie, gdy reklama wygeneruje przejście do systemu rezerwacji!

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

                  Płacisz wyłącznie za kliknięcia w reklamę które 

          są bezpośrednim przejściem do systemu rezerwacji. 

Średni koszt kliknięcia to ok. 0,70-1,50 zł.

Profitroom Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 9/3
60-829 Poznań, Polska
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E: kontakt@profitroom.com


