
Marketing Services

czyli jak wygrać z pośrednikami i uzyskać zwrot 
z inwestycji na poziomie 923%

TRIVAGO CPC



Jako jedyny w Polsce, Profitroom umożliwia 

bezpośrednie połączenie portalu Trivago z systemem 

rezerwacji ze strony www hotelu. Prezentacja własnej 

oferty cenowej wśród cen pośredników pozwala na efektywne 

kierowanie klienta do strony hotelu w celu dokonania 

rezerwacji bezpośredniej.

Przedstawiamy wyniki, jakie uzyskaliśmy w kampanii Trivago po okresie 

6 miesięcy współpracy. Wyniki dotyczą obiektów o różnym charakterze - 

zarówno obiekt miejski, duży resort, jak i hostel. 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 w Krakowie

    • Hotel w Poznaniu

        • Hotel resortowy

             

Cel kampani:

• Zminimalizowanie kosztów pozyskania rezerwacji

• Zwiększenie ilości rezerwacji bezpośrednich

• Promocja marki Hotelu w Polsce i za granicą

Wyniki:

RODZAJ
OBIEKTU

WYŚWIETLENIA KLIKNIĘCIA CTR KOSZT
WARTOŚĆ
REZERWACJI ROAS

KOSZTY
POZYSKIWANIA
REZERWACJI

Hotel miejski

Hostel
Poznań

Hotel
resortowy

96 423

98 772

102 342

2 765

8 849

3 871

2,86%

8,95%

3,78%

2 919,21 zł

4 810,23 zł

3 358,32 zł

28 354,00 zł

47 754,40 zł

34 382,00 zł

871,29%

892,76%

923,78%

10,29%

10,07%

9,76%

Gdzie wyświetlała się reklama?

Połączenie systemu rezerwacji ze strony www wyświetla się w wizytówce hotelu w atrakcyjny sposób:

1. Wyróżniający się niebieski boks z napisem “Hotel website”.

2. Dodatkowa duża przestrzeń reklamowa z napisem “Oficjalna strona hotelu”.



Gdzie możemy kierować reklamę?

Obecnie umożliwiamy kierowanie kampani na kraje:

Nieustannie powiększamy listę dostępnych rynków.

Co ma wpływ na uzyskanie 

dobrego wyniku?

• Sezon

• Dostępność

• Konkurencyjna cena

• Booking window

• Znajomość marki

• Algorytm Trivago, który bierze 

pod uwagę sposób uzupełnienia 

wizytówki hotelu: 

opis, tłumaczenia, zdjęcia i komentarze.

Jakie są koszty?

Jest to kampania CPC, dlatego płacisz wyłącznie, gdy reklama wygeneruje przejście do systemu rezerwacji. 

Średnia stawka za kliknięcia to 1 PLN dla rynku polskiego oraz 0,5 € dla rynków zagranicznych.

Korzyści

Połączenie systemu rezerwacji z własnej strony www pozwala pozyskiwać rezerwacje bezpośrednie, obniżając tym samym 

koszt pozyskania rezerwacji. Portal Trivago cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego widoczność bezpośredniego 

połączenia wpływa również pozytywnie na promocję marki Hotelu.



Płacisz wyłącznie, gdy reklama wygeneruje przejście do systemu rezerwacji!

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Profitroom Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 9/3
60-829 Poznań, Polska

M:

 

+48 61 840 23 80

E: kontakt@profitroom.com


