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ZAPRASZAJĄ

i managerów w tej branży potrafi 
zatrzymać i motywować do 
zaangażowanego pozostania 
w pracy, jak i do dalszego rozwoju 
zawodowego. Szkoły zawodowe – 
technika oraz licencjaty branżowe 
(tak turystyczne, jak i hotelarsko-
-gastronomiczne) czeka zderzenie 
z ograniczonymi naborami.

A czy BIO & ECO to jest ta 
właśnie idea na którą przyszedł 
czas także w Polsce ? …

Odpowiedź: Nadal rozwija się 
najbardziej potrzebne ludziom 
pobytowe hotelarstwo przyszłości, 

znane już i najczęściej określane 
mianem hotelarstwa wellness & spa, 
a obecnie też mianem hotelarstwa 
health & wellness & spa, które ma 
różne profile, np. activity, medical, 
beauty, vitality i najnowsze – clinical. 
Utrwala, a wręcz umacnia swoja 
pozycję pobytowa agroturystyka 
w nowej, bezpiecznej odsłonie 
o wysokiej jakości świadczonych 
usług, a także oraz gastronomiczna 
oferta wegańska. Ok. 70% tego 
zyskownego biznesu należy w Pol-
sce do indywidualnych, prywatnych 
i niezależnych inwestorów (nieza-
leżnych od zagranicznego kapitału 
sieciowych marek i franczyz).

Nowa orientacja rozwojowa 
w tym biznesie to orientacja 
ukierunkowana na profile 
usługowe i produktowe BIO & 
ECO z zachowaniem ogromnej, 
wręcz osobistej atencji hotelarzy 
i restauratorów, na aspekt Ich 
osobistej (!) odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo usługowe 
(w tym sanitarno-higieniczne) 
oraz jakość oferowanych 
i udzielanych usług. Wiedza 
i doświadczenie w tym zakresie 
czerpana jest głownie z krajów 
europejskich – Skandynawii, 
Austrii, Irlandii, Szwajcarii, Nie-
miec, Grecji, Słowenii, Francji, 
Portugalii, Hiszpanii oraz 
z Włoch. Autor publikacji 
zwraca uwagę na niektóre, 
cenne źródła wiedzy nt trendu 
pod gościnność BIO & ECO: 
hotelderzukunft.at; biohotels.info; 
fokus-zukunft.com; tourismus 
2030 destinetservice.com.

CHARAKTERYSTYKA 
INDYWIDUALNOŚCI RYNKOWEJ 
KONCEPCJI BIO & ECO
Bio & Eco jest stosunkowo nowym 
profilem obiektu hotelowego 
typu wellness & spa, z drugiej 
–specjalizacją merytoryczną 
(tematycznością) marketingową 
obiektu biowellness & spa, 
którą należy ułożyć w czytelną 
i potrzebną rynkowi klienta 
– gościa ofertę usługową.

O Bio & Eco stanowi także 
otoczenie i położenie obiektu 
oraz tradycja miejsca jak oto-
czenie dostawców naturalnych, 
lokalnych produktów – jako 
inspiracja do budowania oferty 
z atmosferą przyjemności 
i celebrowania życia w czasie 
wypoczynku, w zgodzie z naturą.

Determinanty i warunki dla 
realizacji projektu zmian i roz-
woju Biowellness & Spa Hotel 
i Restauracja jako nowego 
rodzaju hotelu pobytowego 
i okolicznościowego wynikają 
z aktualnych trendów społecz-
nych oraz rynkowych, które 
mają zdecydowane przełożenie 
na egzystencję ekonomiczną 
profilowanych obiektów hote-
lowych wellness – w Polsce.

GIGATREND ZDROWIE – 
coraz bardziej ugruntowana 
osobista świadomość wypoczy-
wania w warunkach naturalnych, 
czystych środowiskowo i bez-
piecznych dla zdrowia ludzi.

ZDROWIE GOŚCI WG 
FILOZOFII GOŚCINNOŚCI 
USŁUGOWEJ OPARTEJ 
NA BIO & ECO:
 Z – zawsze tak samo 

poważnie i odpowie-
dzialnie traktowane

 D – dbałość z zaangażowa-
niem o bezpieczeństwo 
sanitarno-higieniczne 
gości

 R – respekt wobec ich 
potrzeby w zakresie 
prewencji zagrożeń 
zdrowia w czasie pobytu

 O – organizacja odpoczywa-
nia i odżywiania wg reguł 
w spokoju i równowadze 
dla budowania potrzeb-
nej gościom odporności

 W – według standardów 
nie tylko popandemicz-
nych, ale także wg

 I – idei „wszystko możesz, 
nic nie musisz” 
i wg rutyny tj e….

 E – ekologicznej kultury 
życia i bycia jako 
wymogu egzysten-
cjalnego XXI wieku

MEGATREND WELLNESS 
– orientacja ludzi w różnym 
wieku na zrównoważony 
wypoczynek oraz regenerację 
sił fizycznych i psychicznych 
w życiu codziennym oraz 
w warunkach jakościowej 
i profesjonalnej infrastruktury 
pobytowej i profesjonalnej 
obsługi gościnnej.

MEGATREND SELFNESS 
– świadoma i bardziej 
zdecydowana orientacja 
ludzi na własne potrzeby 
prozdrowotne i pielęgna-
cyjne (w tym potrzeby 
rozwoju osobistego), 

z założeniem, że także podczas 
wypoczynku, jako goście, otrzy-
mają ukierunkowany na NICH, 
zaangażowany i profesjonalny 
gościnny serwis oraz profesjo-
nalną opiekę gościnną w ramach 
zamówionych i realizowanych 
na ICH rzecz usług (np. wellness 
& spa czy gastronomicznych).

Marka Bio Hotel została uznana 
w 2015 roku za najmocniejszą 
markę w zrównoważonej tury-
styce wellness w Europie. Dla tej 
marki zostały określone ogólne 
i szczegółowe warunki przystą-
pienia oraz zasady uczestnictwa 
i zakres korzyści marketingowych, 
jakościowych i ekonomicznych.

Autor: Zbigniew Kowalski, 
48letnia praktyka w krajowym 
i międzynardowym biznesie 
gościnnym , fundator i założyciel 
Polskiej Akademii Gościnności 
Międzynarodowej Fundacji Bran-
żowej i Proedukacyjnej (2004 r), 
członek zarządu Polskiej Izby 
Hotelarzy (od 2020 r) .Delegat 
Krajowy na Polskę Europejskiej 
Rady ds.Gastronomii Winiarstwa 
i Turystyki Fundacji Europej-
skiej, doktorant Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu , 
krajowy ekspert ds. hotelarstwa 
pobytowego Health&Well-
ness&Spa, promotor i opiniodawca 
programu Hotel der Zukunft, 
polski specjalista ds.modeli 
zarządzania gościnnością 
usługową © / Commercial 
Hospitality Management ©

HOTELARZE I RESTAURATORZY MAJĄ SZANSĘ SPRZEDAĆ OFEROWANĄ 
I STARANNIE PRZYGOTOWANĄ USŁUGĘ, GOŚCINNĄ POD WARUNKIEM ŻE KLIENT 
– GOŚĆ ZAREZERWUJE JĄ I Z NIEJ SKORZYSTA. NIE TYLKO POLSCY HOTELARZE 

I RESTAURATORZY „WALCZĄ” O ODBUDOWĘ ORAZ POPRAWĘ SWOJEJ 
EGZYSTENCJI BIZNESOWEJ I OSOBISTEJ. CZEGOKOLWIEK NA TEN TEMAT NIE 

POWIEMY I NIE NAPISZEMY, ZACZĄĆ TRZEBA OD OCENY SKUTKÓW SPOŁECZNYCH 
SPOWODOWANYCH I DALEJ WYWOŁYWANYCH PANDEMIĘ KORONAWIRUSA. 

SKUTKI TE ANALIZOWANE I LICZONE SĄ TAK W PRZESTRZENI I STANIE POTRZEB 
KONSUMENTÓW I KLIENTÓW NA RYNKU POTENCJALNYCH GOŚCI, JAK 

I W GOSPODARCZEJ PRZESTRZENI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W TEJ 
BRANŻY. NIE WYGLĄDA TO WSZYSTKO DOBRZE, ALE... JEST ŚWIATŁO, GDYŻ...

"Największą moc ma idea, na którą przyszedł czas"
(Victor Hugo)

Gościnność usługowa, którą 
zawodowo uprawiają hotelarze 
i restauratorzy, ulega transfor-
macji. Proces ten rozpoczął się 
w roku 2019 i będzie trwał co 
najmniej 15 lat. To, co podlegać 
będzie odbudowie w pierwszej 
kolejności, to „rehabilitowanie” 
zawodów gościnnych. W Polsce 
już ponad 200 tys. członków tej 
społeczności odeszło z „mało 
pewnej pracy” w hotelach i restau-
racjach do przemysłu, głównie 
przetwórczego, logistyki, rolnictwa 
i administracji państwowej oraz 
handlu i… opieki osób starszych. 
Niewielu inwestorów, właścicieli 
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