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POVZETEK 

Intenzivni razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije spodbuja procese globalizacije. 

Rezervacije hotelskih nočitev smo v preteklosti opravljali večinoma v turističnih agencijah, 

sedaj lahko to opravimo s pomočjo specializiranih spletnih strani, ki nam omogočajo hitro 

rezervacijo hotelskih nočitev. Trenutno je med tovrstnimi stranmi najbolj priljubljena spletna 

stran booking.com, ki za prevladujoči tržni položaj uporablja napredne marketinške aktivnosti 

in sledi razvojnim trendom, s katerimi potrošnikom omogoča enostavno uporabo. V 

diplomski nalogi smo raziskovali in preučevali sistem rezervacij spletnega portala 

booking.com. Ugotovili smo, da so uporabniki spletne strani booking.com zelo zadovoljni. Za 

še uspešnejše poslovanje bi obravnavanemu podjetju svetovali, da ob upoštevanju 

uporabnikovih preteklih rezervacij, odzivov in navad še bolj personalizira svoje predloge za 

obisk novih destinacij, saj s tem lahko ustvari trajnejšo vez s končnim kupcem.   

Ključne besede: mednarodno poslovanje, turizem, splet, rezervacijski sistem, Booking.com. 

 

SUMMARY 

Intensive delevopment of information-communication technology promotes the processes of 

globalisation. Reservations of overnight stayes were once made mainly via turist agencies, but 

now specialized web sites that enable quick reservation are used for this purpose. At the 

moment the most popular site of the kind is booking.com. For the dominante position on this 

market they use advanced marketing techniques, and follow web trends that improve user 

experience. In this thesis we investigated and studied the reservation system of web portal 

booking.com. We have found that users are very satisfied with the user experience on web 

portal booking.com. For even better results we would advise to the company to even further 

personalize their recommendations for new destinations to a specific user based on user’s past 

reservations, feedback, and habits, and can consequently strengthen the bond with the end 

buyer. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problematike in teoretična izhodišča 

Mednarodno poslovanje postaja nuja za uspešno poslovanje podjetja. Podjetja in tudi 

potrošnike postavlja v ekonomsko soodvisnost z ostalimi poslovnimi subjekti izven meja naše 

države (Wikipedia, 2015b). 

Če želimo biti na trgu uspešni, moramo nuditi višjo kvaliteto svojih izdelkov in storitev od 

konkurence, ki je lahko znotraj meja tega trga ali izven njegovih meja. Teorija mednarodnega 

poslovanja pravi, da podjetja poslujejo na notranjih trgih vse do trenutka, ko je notranje 

trgovanje cenejše od trgovanja s tujimi podjetji (Ruzzier in Kesič 2011, 13). Globalizacija je 

proces, ki kapitalizem uveljavlja kot vodilni svetovni gospodarski sistem in ga širi po vsem 

svetu, izhajamo pa iz teorije, da vsak samostojni gospodarski subjekt posveča vso svojo 

pozornost neskončnemu kopičenju dobrin iz naslova gospodarskih dejavnosti (Ruzzier in 

Kesič 2011, 19). 

V mednarodnem poslovanju je turizem ena ključnih in vodilnih storitvenih dejavnosti. 

Turizem v novem tisočletju beleži vsako leto stalno rast prihodkov. Po letu 2000 gostje 

uporabljajo  nove poti za rezervacije, pri katerih igra ključno vlogo medmrežje. Gostje vedno 

bolj uporabljajo spletne strani, ki so namenjene rezervacijam hotelskih namestitev. Taki 

rezervacijski sistemi nadomeščajo klasične rezervacije na turističnih agencijah tako na 

področju turističnih potovanj kot tudi v segmentu  poslovnih potovanj. 

Po podatkih svetovne turistične organizacije za leto 2013 turizem tako (UNWTO 2014, 11): 

‒ predstavlja 9 % svetovnega BDP, 

‒ vsako 11. delovno mesto zaseda turistični delavec, 

‒ od 25 milijonov turistov (v letu 1950) se je število turistov povečalo na 1,087 milijarde (v 

letu 2013), pri čemer za leto 2030 napovedujejo 1,8 milijarde turistov. 

Svetovni turizem uvrščamo v mednarodno ekonomijo in poslovanje, saj večina turistov 

prihaja iz drugih držav. Pri tem je treba upoštevati mednarodna pravila poslovanja in tudi 

pravila ter zakone tistega trga, s katerim poslujemo. 

Največji del je k temu prispevala informacijska tehnologija, ki omogoča rezervacije po spletu 

tako fizičnim osebam kot podjetjem v medpodjetniškem (B2B) poslovanju. Za hiter razvoj 

hotelskih spletnih rezervacij so poskrbeli spletni rezervacijski sistemi, ki so posameznikom 

poenostavili rezerviranje hotelskih nočitev, ki se je v preteklosti izvajalo osebno in po 

telefonu. Posamezni spletni portali so v tem času že postali za marsikoga nadomestek za 

turistične agencije. Preko takih portalov si lahko rezerviramo tako letalske vozovnice kot 

hotelske namestitve ter si na tak način rezerviramo celotno potovanje. V večini primerov je 
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razlog za tak način rezervacij nižja cena in tudi hitra dosegljivost v primerjavi s klasičnimi 

rezervacijami na turističnih agencijah. 

V diplomski nalogi smo želeli raziskati in preučiti strategijo mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja Booking.com B.V., ki deluje v spletnih rezervacijskih sistemih hotelskih 

nočitev, ter preučiti, kako pogosto se ljudje odločajo za on-line način rezervacije hotelskih 

nočitev na spletni strani booking.com, kakšni so razlogi, da se potrošniki odločajo za izbiro in 

uporabo te spletne strani, kakšne so njene konkurenčne prednosti in kakšni so odzivi 

potrošnikov na njeno uporabo. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

mednarodnega poslovanja izbranega podjetja Booking.com B.V. ter raziskati odzive 

potrošnikov na  strategijo izbranega podjetja in njegove spletne strani v mednarodni turistični 

dejavnosti. 

Cilji diplomske naloge so bili: 

‒ preučiti vlogo in pomen globalizacije,  

‒ preučiti vlogo mednarodnega poslovanja za sodobno poslovanje podjetij, 

‒ preučiti vlogo in pomen turizma v mednarodnem poslovanju, 

‒ raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo mednarodnega poslovanja izbranega 

podjetja Booking.com B.V. in raziskati odzive potrošnikov na strategijo izbranega 

podjetja in njegove spletne strani v mednarodni turistični dejavnosti, 

‒ na osnovi rezultatov raziskovanja podati predloge za nadaljnji razvoj in prakso. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi diplomske naloge smo načrtovali uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

‒ metodo opisovanja ali deskripcije, 

‒ metodo povzemanja ali kompilacije, 

‒ metodo študije primera,  

‒ metodo analize, 

‒ metoda sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo naslednjo hipotezo, ki smo jo z raziskavo preverjali: 

H1: Potrošniki za rezervacijo hotelskih storitev v mednarodnem okolju večinoma uporabljajo 

spletno mesto booking.com in so z njenimi storitvami zadovoljni. 

Načrtovali smo izvedbo kvantitativne raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika. V 

raziskavo smo nameravali vključiti okvirno 80 izbranih anketirancev ter z njo raziskati odzive 
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potrošnikov na strategijo izbranega podjetja in njegove spletne strani v mednarodni turistični 

dejavnosti in tudi preveriti zastavljeno hipotezo. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da: 

‒ je mednarodno poslovanje dinamično in zelo konkurenčno, 

‒ je turizem ena od ključnih gospodarskih dejavnosti v mednarodnem poslovanju, 

‒ se število gostov/potnikov v svetovnem merilu povečuje, 

‒ je nova tehnologija prinesla spremembe navad pri rezervacijah hotelskih nočitev. 

Omejitve: 

‒ vključitev zadostnega števila anketirancev, 

‒ dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju izbranega podjetja,  

‒ upoštevajoč relativno majhnost raziskovalnega vzorca nismo mogli iz rezultatov 

raziskave v celoti sklepati na možen odziv celotne populacije. 
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2 GLOBALIZACIJA IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

2.1 Pomen globalizacije 

Globalizacija je skupek procesov, ki stalno vplivajo na svetovni gospodarski prostor (Ruzzier 

in Kesič 2011, 19). Do teženj po spremembi strukture in podobe svetovnega gospodarskega 

prostora prihaja zaradi stalno spreminjajočih se trendov v svetu. Potrošniki si želijo nove in 

vedno bolj sodobne izdelke ter storitve. V želji po preživetju morajo ponudniki potrošniku 

prodati vsakokrat izboljšan lastni izdelek, sicer se potrošnik odloči za konkurenta. Zaradi 

globalizacije se konkurenca ponudnikov povečuje, saj lahko potrošnik izbira tudi med 

produkti ponudnikov, ki ne izhajajo iz okolja prejšnjega ponudnika. 

Globalizacija kapitalizem uveljavlja kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga 

razširja po svetu (Ruzzier in Kesič 2011, 19). Avtorja v knjigi navajata, da države v 

globalizaciji postajajo vse bolj odvisne ena od druge ter politično, gospodarsko, finančno in 

kulturno povezane. 

Globalizacija je posledica politične volje, tehnološkega napredka ter uporabe ekonomskih 

veščin. Podcenjevanje vplivov globalizacije nas lahko zavede in v smislu strateškosti ne vodi 

v nadaljnji razvoj. 

 

Slika 1: Restavracija v Rusiji ameriške verige restavracij hitre prehrane 

Vir: Big Health Report 2014. 

Slovenija v mednarodnem poslovanju ne igra večje vloge, saj njen izvoz dosega le 0,17 % 

deleža v skupnem svetovnem izvozu in 0,24 % delež v svetovnem uvozu blaga, čeprav 

Slovenija pomemben delež BDP ustvari z izvozom. Slovenija večino izvoza (70 %) dosega na 

trgih, oddaljenih do 1000 km, na večjih, bolj oddaljenih trgih slovenskih izdelkov ni mogoče 

najti. Slovenija do sedaj ni izkoristila priložnosti globalizacijskih razvojnih trendov, še vedno 
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je tesno povezana z gospodarstvi držav EU, in sicer tako pri uvoznih kot pri izvoznih poslih 

(Ruzzier in Kesič 2011, 36). 

Makovec Brenčičeva skupaj z ostalimi avtorji (2009, 14) navaja, da je globalizacija 

sopovezanost vseh akterjev na trgih, kar pomeni globalno usklajevanje ter povezanost tako 

storitvenih kot proizvodnih dejavnosti na povsem nov način. 

2.2 Vloga mednarodnega poslovanja 

Osnovna razlika med domačim in mednarodnim poslovanjem je ta, da se pri mednarodnem 

poslovanju vse transakcije in procesi odvijajo prek meja (Makovec Brenčič idr. 2009, 10). 

Avtorji štejejo v mednarodno poslovanje vse transakcije, ki potekajo prek nacionalnih meja, 

da bi se zadovoljili cilji posameznikov, podjetij, institucij (Makovec Brenčič idr. 2009, 10). 

Ruzzier in Kesič (2011, 11) opredeljujeta mednarodno poslovanje kot poslovanje v različnih 

političnih, regulatornih, pravnih, socioloških, kulturoloških, komunikacijskih, managerskih in 

poslovnih okoljih, ki se med seboj močno razlikujejo po različnih pričakovanjih, zavedanjih, 

vedenju, razumevanju, stopnjah doseženega gospodarskega razvoja, nakupnih in absorptivnih 

sposobnostih, stopnji osveščenosti in razgledanosti potrošnikov ter njihovih pričakovanj. 

Eno od ključnih dejstev današnjega mednarodnega poslovanja so stalne spremembe in 

negotovost, saj se dnevno spreminjajo ključni elementi in pogoji mednarodnega poslovanja. 

Podjetja, organizacije, države in posamezniki se srečujejo s spreminjajočimi se pogoji in 

dejstvi mednarodnega poslovanja ter spremembami naraščajočega števila ponudnikov na 

svetovnem trgu. 

2.3 Vpliv razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije na mednarodno 

poslovanje 

Razvoj računalniške opreme ter modernizacija telekomunikacij sta prinesla elektronsko 

izmenjavo podatkov med posamezniki. Iz tega se je razvila novodobna elektronska 

komunikacija v različnih oblikah, kar označujemo tudi kot nastanek spleta. Najprej se je 

razvil tako imenovan Splet 1.0, za katerega so značilne statične spletne strani z informacijami, 

kasneje pa še Splet 2.0, ki omogoča večjo interakcijo med uporabniki ter vpliv uporabnika na 

vsebino spletne strani. Omenja se že Splet 3.0, ki naj bi še bolj integriral visokotehnološke 

naprave v gospodarstvo (Makovec Brenčič idr. 2009, 326‒328).  
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Slika 2: Klasično telefonijo je izpodrinil splet 

Vir: Globalization101 b. l. 

2.3.1 E-poslovanje 

E-poslovanje prinaša spremembe v poslovanju ter od udeležencev zahteva nenehno 

spremljanje razmer na trgu. E-poslovanje je odvisno od dostopa do spleta, zato je že v osnovi 

globalno. Udeleženci na trgu so se morali posledično preoblikovati in začeti izvajati posel na 

drugačen način. Podjetja, ki so se bila sposobna hitro prilagoditi, so se ohranila ali celo 

povečala tržni delež, medtem ko je bil obstoj podjetij, ki niso pravočasno prešla na e-

poslovanje, ogrožen (Makovec Brenčič idr. 2009, 326). 

Prednosti e-poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 329) so: 

‒ nove priložnosti za podjetje, 

‒ zmanjšani stroški podjetja, 

‒ interaktivnost (dvosmerna komunikacija), 

‒ hitrejša komunikacija. 

Tveganja e-poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 331) so naslednja: 

‒ kupec ne more preizkusiti izdelka  pred nakupom, 

‒ kupec mora pri nakupu posredovati svoje osebne podatke, kar lahko privede do zlorab teh 

podatkov, 

‒ kupec mora pri večini nakupov posredovati podatke o kreditni kartici, ki jih lahko trgovec 

zlorabi. 

 Ločimo naslednje vrste e-poslovanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 336): 

‒ B2B (vsi udeleženci v poslovanju so podjetja), 
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‒ B2C (trgovinske transakcije gredo od podjetja k fizični osebi), 

‒ C2B (poslovanje gre od uporabnika v smeri proti podjetju), 

‒ C2C (porabniki prodajajo drugim porabnikom). 

2.3.2 Mobilno poslovanje 

Za mobilno trgovino štejemo transakcije, ki se izvajajo v brezžičnem okolju, na mobilnih 

napravah. Tovrstni način prodaje ciljajo predvsem na uporabnike na različnih lokacijah izven 

doma/pisarne, ki pogojujejo uporabo mobilnih naprav.  

Na začetku se je mobilno poslovanje izvajalo s pomočjo kratkih SMS sporočil, kasneje je s 

pojavom tehnologije mobilnega prenosa podatkov GPRS potekalo preko protokola WAP 

(Wikipedia, 2015c). 

 

Slika 3: WAP brskanje 

Vir: LoveToKnow b. l. 

Danes mobilno poslovanje poteka preko pametnih mobilnih telefonov s pomočjo aplikacij ter 

direktno z dostopom do spletnih strani v spletnem brskalniku (Wikipedia, 2015c). 
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3 TURIZEM  

3.1 Vpliv globalizacije na turizem 

Globalizacija v turizmu se odvija v obliki tekmovanja med posameznimi ponudniki, ki želijo 

prodati svoje storitve čim več porabnikom. Ti ponudniki so lahko hotelirji, turistične agencije, 

letalski ponudniki itd. V prihodnosti se bodo morali v poslovnem okolju udeleženci iz 

različnih panog povezovati med seboj, da bodo dosegli boljši sinergijski učinek. 

Posebnost v turizmu je ta, da globalni produkt z vidika destinacije ne obstaja, saj je vsak kraj, 

ki vabi turiste, drugačen in lahko ponudi nekaj svojega. Kot v ostalih branžah morajo tudi 

udeleženci v turizmu slediti novim trendom ter zadovoljevati potrebe potrošnika (Mihajlović 

in Krželj-Čolović 2014). 

 

Slika 4: Z globalizacijo imamo svet na dlani 

Vir: Poulter 2014. 

3.1.1 Demografske spremembe  

Staranje prebivalstva v razvitih državah bo prineslo nove trende v turizmu v obliki bolj 

fleksibilnih cen, saj upokojenci niso omejeni na dopuste in visoko sezono. Kot posledica 

staranja prebivalstva se bo spremenilo tudi razmerje med potovanji za prosti čas v primerjavi 

s poslovnimi potovanji, saj starejša populacija, ki ni več zaposlena za polni delovni čas, želi 

potovati (Mihajlović in Krželj-Čolović 2014). 
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Mlajša populacija, ki je polno zaposlena in ima manj prostega časa, se raje odloča za krajša 

vikend potovanja izven sezone visokih cen. Ta segment ljudi izbira bolj potovanja, ki 

prinašajo nove izkušnje. Mlajši so računalniško pismeni in se odzivajo na novosti v ponudbi. 

V eni od raziskav jih uvrščajo med računalniške neodvisneže, saj se vsak znajde sam brez 

pomoči drugih oseb, ko je govora o novih pristopih rezerviranja nočitev (Bowen in Chen 

2001, 417). 

Iz zgoraj napisanega sledi, da bodo turistični ponudniki vedno bolj fragmentirali trg ter vsak 

segment nagovarjali s svojo ponudbo (Mihajlović in Krželj-Čolović 2014). 

 

Slika 5: Povprečna starost ljudi, ki se odločajo za križarjenja, je 46 let 

Vir: Breen b. l. 

3.1.2 Okoljske spremembe 

Turizem se zaenkrat še ne uvršča med večje onesnaževalce okolja, vendar v nekaterih bolj 

obiskanih destinacijah opažajo posledice, ki jih pušča večje število obiskovalcev. Skozi 

turizem lahko ozaveščamo ljudi o podnebnih spremembah, kot so na primer taljenje ledenikov 

in izumrtje nekaterih živalskih vrst. Vsak tak pojav dviguje produktu ceno, kar izkoristijo 

turistični ponudniki. Potrošniki v želji po pobegu od vsakdana iščejo čimbolj zdrav način 

preživljanja prostega časa (Mihajlović in Krželj-Čolović 2014). 
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Slika 6: Posledice množičnega obiska nekaterih destinacij 

Vir: Christou 2015. 

3.1.3 Kulturni vpliv 

Kulturne spremembe vnašajo nove trende v potovanja, sodobni življenjski slog pa vnaša 

drugačne potrebe po preživljanju prostega časa. Ljudje želijo svoj prosti čas preživljati 

aktivno ter na potovanjih doživeti nekaj novega, pridobiti nove izkušnje in se čimbolj vklopiti 

v okolje turistične destinacije. Splet omogoča, da se ljudje z enakimi interesi preko spletnih 

strani med seboj povežejo in se o svojih interesih pogovarjajo. Na spletu lahko posledično 

turistični ponudniki najdejo koristne napotke o tem, kako oblikovati svojo ponudbo za 

posamezno ciljno skupino ljudi (Mihajlović in Krželj-Čolović 2014). 

3.1.4 Politični vpliv 

Politični dogodki ter spremembe vplivajo tudi na politično ponudbo. Potrošnik želi ob 

odklopu iz vsakdana čimbolj brezskrbno preživeti prosti čas, zato igra varnost veliko vlogo. 

Dogodki v Tuniziji, Egiptu ter ostalih državah severne Afrike lahko preusmerijo tok turistov 

drugam, države s politično stabilnostjo pa bodo to priložnost lahko uspešno izkoristile. 
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3.2 Organizacija UNWTO 

Svetovna turistična organizacija je nastala leta 1957 pod pokroviteljstvom Organizacije 

združenih narodov. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) deluje kot 

svetovalno telo, odgovorno za smernice v turizmu, promoviranje turizma kot panoge, ki 

prinaša gospodarsko rast ter vpliva na blaginjo prebivalcev v krajih, kjer se turizem pojavlja. 

Članstvo v UNWTO ima 156 držav, med drugimi tudi Slovenija. 

UNWTO državam v razvoju nudi podporo pri promociji turizma in vključevanju prebivalstva 

kot delovne sile. Na ta način turizem prispeva k izboljšanju socialno-ekonomske slike v 

posameznih regijah. Organizacija odgovornim v državah tretjega sveta svetuje in zagotavlja 

znanje za implementiranje turizma v njihovem okolju. Pomaga jim tudi pospeševati 

promocijo ter povečuje konkurenčnost njihovih destinacij (UNWTO, 2015). 

3.3 Pomen turizma za svetovno in nacionalno gospodarstvo 

V letu 2014 je turistična panoga že peto leto zapored dosegla rast nočitev na svetovni ravni. 

Število nočitev se je na letni ravni povečalo za 48 milijonov nočitev v primerjavi z letom 

2013, ko so zabeležili 1,135 milijarde nočitev. To pomeni, da je bilo v letu 2014 nočitev kar 

za 4,4 % več kot leto prej. Te številke presegajo napoved agencije UNWTO, ki je leta 2010 

napovedala, da bo do leta 2020 število nočitev v povprečju vsako leto porastlo za 3,8 % v 

primerjavi z letom prej (UNWTO, 2015). 

Največji porast nočitev beležijo ponudniki nočitev v Severni Ameriki (+ 9 %), ki so v letu 

2014 skupaj dosegli 182 milijonov nočitev. Najbolj obiskani kontinent v letu 2014 je še vedno 

Evropa s 584 milijoni nočitev, to je 3 % več kot leto prej. Sledijo azijsko-pacifiška regija z 

263 milijoni nočitev, Afrika s 56 milijoni nočitev ter Bližnji vzhod s 50 milijoni nočitev 

(UNWTO, 2015). 

3.3.1 Turizem in njegov vpliv na BDP in delovna mesta 

Potovanja ter nočitve so v letu 2014 ustvarili skupaj 7,6 bilijonov ameriških dolarjev prometa, 

kar znaša 10 % svetovnega BDP (WTTC, 2015). S porastom hotelskih nočitev v zadnjih letih 

se veča tudi BDP na svetovni ravni. Poleg turističnih storitev k rasti prispevajo tudi vsi 

udeleženci, ki sodelujejo v turističnem procesu, od dobaviteljev do ostale ponudbe v 

storitvenem sektorju (gostinstvo, ostale storitve). V svojem poročilu UNWTO (2015) 

napoveduje, da bo zaradi turizma do leta 2016 ustvarjenih med 3 in 6 milijoni novih delovnih 

mest. 

Turistični sektor je v zadnjih letih eden izmed najbolj pogostih zaposlovalcev, saj je na 

svetovni ravni eno delovno mesto od enajstih v turistični dejavnosti (UNWTO, 2015). 
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3.3.2 Pomen turizma za Slovenijo 

V Sloveniji smo v letu 2014 beležili 3.534.020 prihodov turistov, ki so ustvarili 9.590.542 

nočitev. 13 % vseh zaposlenih v Sloveniji zaposluje turistični sektor. Turizem ustvarja 12 % 

slovenskega BDP in predstavlja 7,1 % celotnega izvoza. Največ gostov prihaja v Slovenijo iz 

Italije, Avstrije in Nemčije, vedno več turistov prihaja tudi iz držav v razvoju. Po drugi strani 

je vrednost izvoženih potovanj, ki so bila prodana v turističnih agencijah po Sloveniji, 

presegla 2 milijona evrov (SPIRIT Slovenija 2015, 1). Vlada Republike Slovenije je na eni od 

rednih sej dne 11. 5. 2010 turizem opredelila kot enega najpomembnejših tvorcev novih 

delovnih mest, obenem je opredelila turizem kot panogo, ki izrazito pozitivno vpliva na 

uravnotežen regionalni razvoj (Vlada RS 2012, 19). Leta 2007 je nastala tudi blagovna 

znamka “I feel Slovenia”, pod katero se v tujini predstavlja produkt slovenskega turizma. Do 

leta 2012 je bilo v razvoj turizma in turistične infrastrukture v Sloveniji namenjenih 269 

milijonov evrov (Vlada RS 2012, 26). 

3.4 Razvojni trendi v turizmu 

Za maksimiziranje dobička in nenazadnje tudi za preživetje morajo ponudniki posegati po 

novih pristopih k prodaji svojih produktov. Turistično panogo v zadnjih letih najbolj 

zaznamuje pojav spleta, ki uporabnikom omogoča takojšnje informacije o destinaciji ter jih 

usmerja k boljšemu izboru njihovega potovanja in ugodnejše ponudbe. Turistične agencije in 

organizatorji potovanj so primorani spremeniti način prodaje, saj si spletno pismena 

populacija sama organizira potovanje brez pomoči turističnih agentov. Napovedi strategov v 

marketingu v turizmu so, da se bodo morale turistične agencije ter organizatorji potovanj v 

prihodnosti osredotočati na bolj ozke segmente populacije ter iskati nove segmente. 

Posamezniki bodo na ta način prišli do bolj kvalitetnega, njim prilagojenega produkta, 

namesto da bi si sami preko spleta organizirali potovanje.  

Turistične destinacije se postavljajo vsaka v svoj segment ter znotraj segmenta iščejo goste. 

Klasični segmenti (obmorski turizem, zimski turizem, pohodništvo …) postajajo preširoki, 

zato se morajo ponudniki segmentirati v ožje segmente kot so zdraviliški turizem, kolesarski 

turizem, igralniški turizem itd. (Moutinho, Ballantyne in Rate 2011). 

Enako kot v drugih panogah tudi v turizmu nastajajo blagovne znamke, in sicer tako na 

področju destinacij kot na področju hotelskih verig. Uspešna blagovna znamka gostu 

zagotavlja kakovost storitve, prihranek časa pri izbiri, gost ve, kaj lahko pričakuje, zato ne 

tvega slabih počitnic (Pompe in Vidic 2008, 82). 
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4 REZERVACIJSKI SISTEM V TURISTIČNI DEJAVNOSTI 

Namen rezervacij v turizmu je kvalitetna zapolnitev hotelskih in letalskih kapacitet, s čimer 

ponudnik doseže čim boljši izkoristek glede na razpoložljive kapacitete. Prodajni kanali 

hotelskih kapacitet so različni in se spreminjajo glede na strošek samega prodajnega kanala 

ter glede na možnosti, ki nam jih ponuja tehnologija. Kupci imajo danes drugačen dostop do 

informacij, kot so ga imeli nekoč, zato tudi pristopajo na drugačen način k nakupu hotelskih 

storitev. Ponudniki se morajo za čim boljšo realizacijo osredotočiti na prodajne kanale, s 

katerimi najceneje pridejo do strank. 

4.1 Rezervacije v turističnih agencijah  

V turističnih agencijah rezervacije potekajo na trgovski način. Zaposleni na agenciji ponujajo 

strankam turistične produkte oziroma aranžmaje, ki se delijo na: 

‒ hotelske nočitve, 

‒ kombinacijo hotelskih nočitev ter organiziranega prevoza (potovalni aranžmaji), 

‒ enodnevni izleti brez nočitev z organiziranim prevozom. 

Stranka v agenciji izbrano storitev plača vnaprej ter s tem pridobi potrditveni dokument, 

imenovan voucher. Voucher je plačilno sredstvo, ki ga stranke dobijo v turistični agenciji ob 

plačilu aranžmaja ter se z njim zglasijo v hotelu, ki je vključen v aranžmaju. Običajno so 

voucherji naslovljeni na točno določeno osebo, redkokdaj so brezimenski. V zadnjih letih je 

vlogo voucherjev prevzela e-pošta, ki se v hotelirstvu vrednoti kot potrdilo o rezervaciji. 

Turistična agencija za svoje storitve dobi od ponudnikov namestitev provizijo, ki običajno 

znaša 10 % vrednosti cene rezervacije. Nekateri ponudniki namestitev ponujajo agencijam 

višji procent provizije ter na ta način preko agentov pospešujejo prodajo v svojih hotelih. 

 

Slika 7: Prodaja aranžmajev v turistični agenciji 

Vir: Conecta Turismo 2014. 
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4.2 Rezervacije preko spletnih portalov 

Z razmahom e-prodajaln so se pojavile tudi spletne turistične agencije (v angleščini online 

tourist agency, krajše OTA), v katerih lahko opravimo rezervacijo hotelskih nočitev. 

Ponudnik hotelskih namestitev sklene pogodbo s podjetjem, ki upravlja spletno stran, na 

kateri prodaja hotelske storitve ponudnikov. Enako kot pri običajnih turističnih agencijah tudi 

v tem primeru spletna turistična agencija za vsako realizirano rezervacijo prejme po pogodbi 

določeno provizijo. Najbolj znani OTA portali so booking.com, expedia.com in hrs.de. Vsi 

največji spletni portali nudijo tudi affiliate program vključitve manjših spletnih strani. Za 

affiliate program se odločajo lokalni ponudniki v specifičnem okolju, ki ciljajo na specifične 

tržne segmente, katerih populacija se ne odloča za rezervacije direktno preko OTA portalov. 

Provizijo iz tega naslova si partnerja razdelita, tako kot je v pogodbi določeno.  

 

Slika 8: Blagovne znamke spletnih portalov za rezervacije 

Vir: Hotelogix 2014. 

Študija marketinško-komunikacijksega podjetja TravelClick iz leta 2009 kaže, da kljub temu 

da hoteli ponujajo spletne rezervacije na svojih spletnih straneh, večino spletnih rezervacij 

prejmejo z OTA spletnih strani (Inversini in Masiero 2014, 275). Kot razlog omenjajo večjo 

fleksibilnost OTA spletnih strani ter njihovo stalno pripravljenost za izboljšave na svojem 

področju, medtem ko hotelska podjetja ne spreminjajo svojih spletnih strani tako pogosto. 

4.3 Rezervacije neposredno pri ponudnikih hotelskih nočitev 

Poleg zunanjih prodajnih kanalov lahko rezervacijo opravimo tudi direktno pri posameznem 

ponudniku, kjer bi želeli bivati. Ta način najbolj izkoriščajo stalni gostje, ki se na destinacijo 
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vračajo, ponudnik pa njihovo lojalnost nagrajuje s popusti ali pa s posebnimi paketi, ki jih 

ponudnik ne prodaja pri posrednikih. 

Ponudnikom hotelskih nočitev pri prodaji njihovih storitev pomagajo tudi lokalne turistične 

ustanove, ki jih financira lokalna ali javna uprava (v Sloveniji je to sektor za Turizem v 

okviru Ministrstva za gospodarstvo). Lokalne turistične ustanove (v angleščini jih imenujemo 

destination marketing organizations oziroma DMO) se ukvarjajo s pospeševanjem turizma na 

lokalni destinaciji. Njihove glavne aktivnosti so promoviranje destinacije na spletu, na 

turističnih sejmih in turističnih borzah. V Sloveniji jih poznamo pod imenom turistično- 

informacijski centri, krajše TIC. Prednost sodelovanja med DMO in ponudniki hotelskih 

nočitev je za slednje ta, da jim ni treba plačevati provizij na rezervacije, ki jih pridobijo s 

pomočjo DMO (Masiero in Law 2015, 2). 

 

Slika 9: Rezervacije brez posrednikov 

Vir: Clarus Apex 2014.  
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5 EMPIRIČNI DEL ‒ RAZISKAVA O STRATEGIJI MEDNARODNEGA 

POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA BOOKING.COM B.V. IN O ODZIVU 

POTROŠNIKOV NA SPLETNI PORTAL BOOKING.COM 

V empiričnem delu diplomske naloge bomo predstavili podjetje Booking.com, ki na svoji 

spletni strani ponuja rezervacije nočitev v več kot 800.000 hotelih po vsem svetu. Preučili 

smo uspešnost podjetja Booking.com. Predstavili smo tudi izsledke raziskave o zadovoljstvu 

potrošnikov z uporabo spletne strani booking.com. 

5.1 Predstavitev podjetja Booking.com B.V. in spletnega portala booking.com 

Začetki podjetja Booking.com segajo v leto 1996, ko je Geert-Jan Bruinsma v Amsterdamu 

ustanovil manjše start-up podjetje Bookings.nl. To se je leta 2000 združilo s spletnim 

portalom Bookings.org, ki je bil v lasti podjetja Bookings Online v lasti Sicca Bahrensa, 

Aleca Bahrensa, Marijna Muyserja in Basa Lemmensa. Obe spletni strani so združili pod 

novim spletnim naslovom www.booking.com. Lastniki so vodenje podjetja prepustili Stefu 

Noordenu. (Wikipedia, 2015a) 

Leta 2005 so podjetje Booking.com prodali ameriškemu podjetju The Priceline Group za 133 

milijonov ameriških dolarjev. Podjetje The Priceline Group je kupilo tudi spletnega velikana 

Activehotels.com in oba portala začel tržiti pod blagovno znamko booking.com, kar še vedno 

velja za najuspešnejšo združitev vseh časov v panogi spletnih portalov. (Wikipedia, 2015a) 

 

Slika 10: Booking.com logotip 

Vir: Booking.com, 2015. 

Darren Huston, ki je z vodenjem oddelka Booking.com po številu rezervacij spletno stran 

popeljal v sam vrh, je od leta 2014 predsednik upravnega odbora celotnega podjetja Priceline 

Group. (Wikipedia, 2015a) 

5.2 Management rezervacij preko spletnega portala booking.com 

Spletišče booking.com deluje kot posrednik med ponudnikom ter koristnikom hotelskih 

storitev. Ponudnik hotelskih storitev sklene pogodbo s podjetjem Booking.com, da ta na svoji 

strani ponuja storitve hotela s točnimi podatki o lokaciji ter cenah. 

Potek rezervacije (Booking.com, 2015): 

1. Uporabnik se odloči rezervirati nočitev na spletni strani booking.com. 
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2. Ob rezervaciji se od uporabnika zahtevajo poleg osnovnih podatkov tudi podatki o 

kreditni kartici. 

3. Booking.com v trenutku rezervacije pošlje uporabnikove podatke hotelu, za katerega se 

rezervacija izvaja. 

4. Hotel je dolžan zavesti rezervacijo v svoj sistem ter sprejeti gosta po ceni, ki je določena 

na spletni strani booking.com. 

5. V odvisnosti od tipa rezervacije hotel bremeni kreditno kartico gosta: 

‒ takoj, v kolikor gre za rezervacijo brez možnosti vračila, 

‒ v trenutku prihoda gosta, v kolikor gre za standardno rezervacijo. 

Hotel na osnovi realiziranih rezervacij mesečno plačuje provizijo podjetju Booking.com. 

Hotel v primeru ne prihoda gosta v ekstranet sistemu označi tako rezervacijo kot 

neizkoriščeno ter se tako izogne plačilu provizije. Booking.com preverja prisotnost gostov 

tako, da jim pošlje anketo o zadovoljstvu. Provizija od rezervacij je glavni prihodek podjetja 

Booking.com. 

5.3 Marketinške aktivnosti spletne strani booking.com 

Uspešnost podjetja Booking.com je odvisna od pozicije iskalnih zadetkov njegovih spletnih 

strani na spletnih iskalnikih, ko gostje iščejo strani za rezervacijo spletnih nočitev in spletne 

strani hotelov. Zaradi tega Booking.com usmerja vse napore v doseganje čim višje pozicije 

svojih spletnih strani na spletnih iskalnikih. Spletna stran booking.com je bila v letu 2011 

največji plačnik podjetju Google za njihov oglaševalski produkt AdWords, za uporabo 

katerega je namenila kar 40,4 milijona ameriških dolarjev (Wikipedia, 2015a). AdWords 

omogoča, da je oglaševana spletna stran vedno rangirana najvišje med iskalnimi zadetki na 

spletnem iskalniku google.com. Povezava na spletno stran hotela na portalu booking.com je 

zato vedno prikazana pred povezavami na uradne spletne strani želenih hotelov, ki lahko prav 

tako omogočajo rezervacijo nočitve. Uporabnik se nato sam odloči, ali bo rezerviral nočitev 

preko spletne strani booking.com ali bo nočitev rezerviral direktno na ponudnikovi spletni 

strani.  

Lastnik spletne strani booking.com, skupina Priceline Group, si pri vseh svojih spletnih 

straneh za prioriteto postavlja prepričati čimveč uporabnikov, ki še nikoli niso uporabljali 

spletnega rezervacijskega sistema, ter njim ponuditi najbolj enostaven možen način do 

potrditve rezervacije. Uporabniško izkušnjo izboljšujejo stalno na osnovi mnenj, ki jih 

prejmejo od svojih obstoječih uporabnikov (Priceline Group 2015, 2). 
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5.4 SWOT-analiza izbranega podjetja Booking.com B.V. 

Pri načrtovanju strategije podjetja si pomagamo s SWOT-analizo. SWOT-analiza je strateško 

orodje, s katerim si podjetja pomagajo pri načrtovanju svojega bodočega poslovanja. SWOT 

izhaja iz črk:  

‒ S – strengths oziroma prednosti, 

‒ W – weaknesses oziroma slabosti, 

‒ O – opportunities oziroma izzivi, 

‒ T – threats oziroma nevarnosti. 

V slovenski literaturi jo imenujejo tudi SPIN-analiza, kar izhaja iz besed slabosti, prednosti, 

izzivi ter nevarnosti. Prednosti in slabosti uvrščamo v analizo notranjega okolja, medtem ko 

priložnosti ter nevarnosti analiziramo pri zunanjem okolju (Kavčič 2013, 32). 

Preglednica 1: SWOT-analiza ‒ notranje okolje 

Prednosti: Slabosti: 

‒ enostaven način rezervacije hotelov, 

‒ hiter (napreden) način rezervacij, 

‒ rezervacija vedno poteka na enak način 

(pogoji za uporabnika so vedno enaki), 

‒ hitre rezervacije na mobilnih napravah. 

 

‒ računalniško nepismena populacija ne 

rezervira po spletu, 

‒ nepreglednost nad realiziranimi 

rezervacijami v hotelih (podlaga za 

provizijo), 

‒ spletni portal uporabnikom pogosto 

ponuja predvsem nočitve na lokacijah, 

kjer je že bil (e-pošta, ob vpisu na 

portal). 
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Preglednica 2: SWOT-analiza ‒ zunanje okolje 

Priložnosti: Nevarnosti: 

‒ stabilna rast svetovnega trga turističnih 

storitev in potovanj in ugodne projekcije 

nadaljnjega razvoja, 

‒ privabiti na svojo stran starejše, manj 

vešče uporabnike spleta, 

‒ ponuditi hotelom možnosti ekskluzive 

prodajnega kanala za boljše pogoje 

provizije, 

‒ optimizirati predlaganje destinacij 

navadam posameznih uporabnikov, 

‒ uporabniku z drugačnim načinom prikaza 

prodati destinacijo, 

‒ izboljšati sistem za upravljanje odnosov s 

strankami ter prevetriti segmente. 

‒ hoteli iščejo druge načine prodajnih 

kanalov, 

‒ hoteli se vedno bolj izogibajo plačevanju 

provizije, 

‒ hoteli uporabnike usmerjajo k direktnim 

rezervacijam. 

 

5.5 Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja Booking.com 

Strategija podjetja Booking.com je po eni strani visoko rangiranje na spletnem brskalniku 

Google in na drugi strani odlična uporabniška izkušnja pri rezerviranju. Uporabniku nudi 

obilo informacij na enem mestu ter mu s tem olajša izbor hotela glede na njegove preference. 

Lahko rečemo, da je digitalni marketing njihov ključ do uspeha, saj v primerjavi s konkurenti 

največ napora vlagajo ravno v visoko rangiranje na spletnih straneh (Skift, 2012). Podjetje 

Booking.com se zaveda, da njihovi uporabniki uporabljajo njihove storitve na različnih 

napravah (računalniki, pametni telefonu in tablice), zato prilagajajo spletno stran različnim 

tipom naprav, poleg tega so za mobilne naprave izdelali njim prilagojeno aplikacijo. 
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Slika 11: Portal in aplikacija Booking.com na različnih napravah 

Vir: Priceline Group, 2014. 

Poslovanje spletnega portala booking.com je odvisno tudi od števila hotelov, ki jih svojim 

obiskovalcem lahko ponudi. Poslovanje se začne tako, da s posameznim hotelom sklene 

pogodbo, ki določa pravila prodaje hotelskih kapacitet na njegovi spletni strani. Da bi jih 

pridobili čim več, so na začetku sklepali pogodbe za nižje provizije, ko pa je spletna stran 

začela pridobivati na veljavi, so poslovnim partnerjem, to je hotelom, povečali provizijo od 

preko spletnega mesta booking.com ustvarjenih nočitev (Koestler, b. l.). 

5.6  Raziskava o zadovoljstvu potrošnikov z uporabo spletne strani 

Ker se dandanes rezervacije selijo s klasičnega načina rezerviranja preko agencij ter telefonov 

na spletne strani, lahko opredelimo nekatere spletne strani za rezervacije kot bolj uspešne, 

druge pa kot manj uspešne. V diplomski nalogi smo raziskovali uspešnost spletne strani 

booking.com ter zadovoljstvo strank z njihovo spletno rešitvijo za hotelske rezervacije.  
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5.6.1 Hipoteza 

Glede na raziskovalni problem smo si zastavili hipotezo H1: 

Potrošniki za rezervacijo hotelskih storitev v mednarodnem okolju večinoma uporabljajo 

spletno mesto booking.com in so z njegovimi storitvami zadovoljni. 

Ob iskanju hotelov na spletnem iskalniku Google nam med najvišjimi zadetki iskalnik vedno 

predlaga spletno stran booking.com. Predvidevamo, da se uporabniki največ odločajo za 

dotično spletno stran, v kolikor ne gredo direktno na spletno stran ponudnika, ki jo sicer 

iskalnik vedno prikaže pod spletno stranjo booking.com. 

5.6.2 Potek raziskave 

Raziskavo smo izvajali z anketo s pomočjo anketnega vprašalnika na spletni strani 

www.1ka.si v mesecu novembru 2015. Odločitvi, da smo anketo izvajali izključno preko 

spleta, je botrovalo dejstvo, da je tema raziskave spletne narave. Anketirance smo vabili k 

izpolnitvi anketnega vprašalnika s povezavo, ki smo jo posredovali anketirancem po 

elektronski pošti, ter preko socialnega omrežja Facebook. Prijatelje, sorodnike, sodelavce in 

znance smo prosili, da povezavo delijo naprej, da smo lahko pridobili zadostno število 

udeležencev. Ker se spletne rezervacije izvajajo v večini z uporabo kreditne kartice, je bil 

pogoj za sodelujoče polnoletnost. Predvideno število anketirancev je bilo 80, končno število 

anketirancev, ki so v celoti izpolnili anketni vprašalnik, pa je bilo 91.  

Anketni vprašalnik je obsegal 12 vprašanj, odgovarjanje na nekatera izmed njih je bilo 

pogojeno z odgovori na predhodna vprašanja (možnost v anketnem sistemu 1ka.si). Vprašanja 

demografske narave so bila anketirancem zastavljena na koncu, ker taka vprašanja na začetku 

ankete lahko udeleženca ankete odvrnejo od nadaljnjega sodelovanja. 

5.6.3 Rezultati raziskave 

Najprej bomo predstavili vzorec. Kot je razvidno s slike 12, med anketiranci prevladuje 

ženski spol s 67 %. 
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Slika 12: Spol anketirancev 

Slika 13 prikazuje starostno strukturo anketirancev. Anketirance smo razdelili v starostne 

skupine v razmaku 10 let, razen prve, ki se začne pri 18 letih, ker ankete nismo naslavljali na 

mladoletne. V vzorcu smo zajeli predstavnike vseh starostnih skupin razen starejših od 65 let. 

Daleč največ anketirancev je bilo starih med 26 in 35 let, in sicer 36 % vprašanih, sledi 

starostna skupina 36‒45 let s 24 % vprašanih, starostna skupina med 46 in 55 leti pa 

predstavlja 18 % vprašanih. Večji delež mladih v vzorcu je verjetno posledica tega, da je 

največ anketirancev do vprašalnika dostopalo preko družbenega omrežja Facebook. 

 

Slika 13: Starostne skupine udeležencev 
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Iz vprašanja, kakšen je status posameznega anketiranca (slika 14), vidimo, da jih je kar 86 % 

že zaposlenih, 7 % se jih še šola, 4 % anketirancev je brezposelnih. 

 

Slika 14: Status anketirancev 

Sledi analiza vprašanj, ki so povezana s tematiko raziskave. 

Pri vprašanju, kakšen je namen anketirančevih potovanj, so anketiranci imeli na razpolago 

turistično potovanje, poslovno potovanje in drugo. Pri tem vprašanju so vprašani lahko 

odgovorili z več odgovori. V vzorcu prevladujejo tisti, ki se bolj pogosto odločajo za 

turistično potovanje (89 % vprašanih). Poslovno potuje 26 % anketirancev. Kot je razvidno s 

slike 15, jih je 7 % odgovorilo z drugo, med drugim so kot odgovor navedli potovanje k 

sorodnikom. 
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Slika 15: Namen potovanja 

Pri naslednjem vprašanju smo anketirance spraševali, na kakšen način običajno rezervirajo 

hotelsko nočitev. Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. S slike 16 je 

razvidno, da se jih največ odloča za rezervacije na spletnih straneh (73 %), medtem ko se jih 

skoraj tretjina še vedno odloča za turistično agencijo (29 %). Tisti, ki jim rezervacije opravijo 

drugi (14 %), spadajo med tiste, ki potujejo službeno. 

 

Slika 16: Načini rezervacij hotelskih nočitev 

Slika 17 prikazuje, kako pogosto se anketiranci odločajo za rezervacije hotelske nočitve na 

spletu. Pri tem vprašanju je bil možen samo en odgovor. Za tiste, ki večkrat letno opravijo 
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rezervacije na spletu (37 %), predvidevamo, da poleg letnega počitnikovanja rezervirajo tudi 

krajše vikend dopuste med letom. 

 

Slika 17: Pogostost rezervacij hotela preko spletnega portala 

Tistim, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da niso še nikoli rezervirali hotelskih nočitev 

preko spleta, sistem naslednjega vprašanja ni ponudil.  

Na vprašanje, kateri spletni portal uporabljajo za rezervacije hotelskih nočitev (slika 18), jih je 

največ (89 %) izbralo spletno stran booking.com, mlajša populacija je prepoznala tudi 

hostelworld.com (11 %). Spletni portal expedia.com, ki je bolj obiskan v ZDA kot v državah 

EU, je uporabilo samo 4 % anketirancev. Med tistimi, ki so izbrali drugo, najdemo odgovore 

trivago, ki je znan tudi po tem, da primerja cene med rezervacijami na različnih spletnih 

portalih, omenjeni so bili tudi portali za prodajo kuponov (1nadan.si, kuponko.si ipd.). 
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Slika 18: Uporabljeni spletni portali 

Ko smo anketirance spraševali, kam se najbolj pogosto odpravljajo, ko rezervirajo hotelsko 

nočitev na spletu (slika 19), jih je več kot polovica odgovorila, da rezervirajo v državah EU, 

ki pa niso naše sosednje države, za sosednje države se jih odloča četrtina (25 %) medtem ko si 

nočitev v Sloveniji preko spleta rezervira 12 % anketirancev. 

 

Slika 19: Destinacije rezervacij 

Iz odgovorov na vprašanje, kako dobro poznajo spletni portal booking.com (slika 20), je 

razvidno, da samo 8 % anketirancev ni še nikoli slišalo za spletno stran booking.com, četrtina 

se jih je opredelila, da booking.com uporabljajo samo za pregledovanje ponudbe, iz česar 
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lahko sklepamo, da je spletna stran uporabna tudi kot vir informacij o posameznem 

nočitvenem objektu. Več kot polovica anketirancev (52 %) je na spletni strani booking.com 

že kdaj opravila rezervacijo. 

 

Slika 20: Poznavanje portala booking.com 

Na vprašanje, zakaj se odločajo za spletni portal booking.com, jih je 54 % odgovorilo, da se 

na spletno stran vračajo, ker so v preteklosti že uporabili ta spletni portal, 35 % jih portalu 

zaupa. Nezanemarljiv je tudi procent takih (46 %), ki se odločajo za portal booking.com zato, 

ker jim nudi uporabne informacije o posameznem hotelu. 
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Slika 21: Razlogi za uporabo portala booking.com 

Pri vprašanju, kakšna je bila izkušnja anketirancev z rezervacijami na portalu booking.com 

(slika 22), na katerega so odgovarjali le tisti, ki so preko portala booking.com že kdaj 

rezervirali prenočišče, je bil možen samo en odgovor. 98 % vprašanih se je do svoje izkušnje 

opredelilo kot zadovoljnih, nihče ni bil nezadovoljen, 2 % jih ni imelo mnenja. 

 

Slika 22: Izkušnje z rezervacijo na portalu booking.com 

Ko gre za vprašanje pošiljanja ponudb preko e-pošte, s katerimi Booking.com obvešča vse 
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ponudb odjavili. Večino, 64 % vprašanih, zanimajo samo nekateri predlogi, za 12 % 

anketirancev so zanimivi vsi predlogi, 8 % ne ustreza noben predlog. 

 

Slika 23: Predlogi, ki jih Booking.com pošilja po e-pošti za prihodnja potovanja 

Tisti, ki pri prejšnjem vprašanju niso izbrali prve možnosti (Vse predlagane destinacije so mi 

zanimive), so dobili podvprašanje, zakaj jim predlogi niso uporabni (slika 24). Možnosti za 

odgovore je bilo več. Največ, 34 %, jih je izbralo, da za njih predlagane destinacije niso 

zanimive, 29 % jih je odgovorilo, da sistem vsakič predlaga destinacije, na katerih so že bili, 

enak procent jih je izbralo, da se predlagane destinacije vsakič ponavljajo. Tisti, ki so izbrali 

drugo, so v podvprašanju navedli, bodisi da si izberejo destinacijo sami bodisi da letujejo v 

specifičnih destinacijah, ki jih portal nikoli ne predlaga. 
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Slika 24: Razlogi, zaradi katerih se anketirancem predlogi ne zdijo zanimivi 

5.7 Ugotovitve raziskovanja 

Hipotezo H1, ki smo jo zastavili v uvodu diplomske naloge in trdi, da potrošniki za 

rezervacijo hotelskih storitev v mednarodnem okolju večinoma uporabljajo spletno mesto 

booking.com in so z njegovimi storitvami zadovoljni, lahko na osnovi rezultatov raziskave v 

celoti potrdimo. Opažamo tudi, da se večina internetnih uporabnikov ne odloča za rezervacijo 

na uradnih spletnih straneh ponudnikov storitev, ampak se raje odločajo za mednarodne 

spletne strani, ki so specializirane za posredovanje med ponudnikom in potrošnikom v 

turizmu.  

Rezultati raziskovanja so, glede na trenutno prepoznavnost spletnega portala booking.com, 

pričakovani. Kot lahko vidimo tudi na anketnem vzorcu, spletni portal booking.com močno 

prevladuje na trgu tovrstnih spletnih strani, saj ne samo, da večina posega po spletnem portalu 

booking.com, ko gre za rezervacije hotelskih nočitev, ampak so v veliki večini s spletno 

stranjo tudi zadovoljni. Opazen je tudi izredno visok procent takih, ki spletni portal 

booking.com uporabljajo samo za ogled podatkov o posameznih hotelih, ker na eni točki 

lahko vidijo slike hotela in lokacijo hotela v povezavi z Google Maps. Nezanemarljiva pa je 

tudi ocena hotela, ki je povprečje vseh ocen uporabnikov, ki so v dotičnem hotelu bivali z 

rezervacijo na spletnem portalu booking.com. Slednje ugotavlja tudi Harold Goodwin v svoji 

raziskavi (WTM Responsible Tourism, 2014). 
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5.8 Predlogi za nadaljnji razvoj in prakso 

Spletni portal booking.com je po rezultatih raziskovanja uspešna spletna stran, še vedno pa 

obstajajo možnosti za izboljšave. Najbolj izstopa relativno slab način izbire predlogov za 

destinacije uporabnikom, ki so že rezervirali hotelske nočitve na obravnavani spletni strani. 

Predlagamo, da uporabnike spletna stran usmeri na podobne destinacije glede na kategorijo 

turizma, ki ga izbirajo. Trenutno predlaga večinoma isto destinacijo. 

Ker je točna ocena posameznega hotela uporabniku pomembna, predlagamo, da naj na 

osnovni strani posameznega hotela poleg glavne ocene, prikazuje tudi ocene o naslednjih 

področjih: lokaciji, urejenosti in ostalem. Poleg ocene določenega hotela, bi bil mogoč tudi 

prikaz podobno ocenjenih hotelov. Predvidevamo, da dlje kot uporabnik gleda izbrano spletno 

stran, večja je verjetnost, da bo za rezervacijo uporabil prav to spletno stran. 

Vedno več uporabnikov uporablja za dostop do interneta pametni telefon. Booking.com 

znotraj svoje aplikacije že omogoča rezervacijo s pametnimi telefoni. Namen takega načina je 

omogočiti uporabniku čim hitrejšo rezervacijo, kadar potuje. Priporočamo, da na spletni strani 

booking.com čimbolj ozaveščajo uporabnike o prednostih rezervacij s pomočjo pametnih 

telefonov. Hitri način rezervacije brez kreditne kartice je možen samo v primeru, kadar hotel 

to dovoljuje. Podjetje Booking.com ima možnost pospeševati tak način rezervacij samo s 

pomočjo  svojih predstavnikov v državah, kjer ima podjetje svoje podružnice. 
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6 SKLEP 

V turizmu vsaka rezervacija predstavlja poslovno aktivnost oziroma transakcijo. Več 

rezervacij kot ponudnik nočitev prejme, boljše je poslovanje. Zato ponudniki v mednarodnem 

okolju iščejo različne prodajne kanale za prodajo svojih storitev tako znotraj kot tudi izven 

meja svoje države. V preteklosti so bili načini rezerviranja nočitev omejeni na direkten klic do 

ponudnika hotelskih nočitev in sodelovanje s turističnimi agencijami. Danes, v dobi 

intenzivne uporabe interneta, se je možnost rezerviranja nočitve razširila tudi na splet. 

Potrošniki so ta način rezervacije sprejeli za svojega, saj lahko rezervacijo opravijo iz 

domačega naslonjača, spletni portali za rezervacije pa nudijo tudi obilo informacij o 

posameznem hotelu, ki jih dopolnijo z ocenami ostalih uporabnikov, kar uporabniki zelo 

cenijo. Ponudniki nočitev obenem s prodajo na mednarodnih spletnih portalih plačujejo samo 

fiksno provizijo od vsake rezervacije in pri tem nimajo nikakršnih dodatnih marketinških 

stroškov. Na trgu so uporabnikom na voljo različni spletni portali, ki se med seboj razlikujejo 

po raznolikosti ponudbe na svojih straneh, po posluhu do uporabnika in fleksibilnosti do 

ponudnika hotelskih nočitev, ki plačuje provizijo. Uspešen spletni portal dela tudi sam za 

svojo promocijo s skrbjo za čim boljšo pozicijo v spletnih iskalnikih. 

V diplomski nalogi smo raziskovali in preučevali delovanje in poslovanje izbrane spletne 

strani booking.com, za katero smo predpostavljali, da je uspešna ter da so uporabniki z 

njenimi storitvami zadovoljni. Zastavljeno hipotezo smo preverili z raziskavo v obliki ankete 

ter jo na izbranem raziskovalnem vzorcu tudi potrdili, saj je daleč najvišji odstotek 

anketirancev na vprašanje, kje rezervirajo hotelsko nočitev, izbral spletno stran booking.com. 

Prav tako so pri vprašanju o zadovoljstvu s spletno stranjo z veliko večino potrdili, da so bili s 

portalom booking.com zadovoljni. Da smo anketo naslovili na populacijo, ki je računalniško 

pismena, smo jo izvedli z uporabo spletnega anketnega vprašalnika ter anketirance vabili k 

izpolnjevanju preko e-pošte in družbenega omrežja. Iz neobveznih komentarjev, za katere 

smo anketirance prosili na koncu ankete, smo lahko razbrali, da portal booking.com po 

njihovem mnenju predlaga napačne destinacije v oglasnih e-poštnih sporočilih. Največkrat 

ponuja kraje, kjer je uporabnik že bil, kar ni smotrno, v kolikor se določeni uporabniki/turisti 

ne vračajo v iste kraje dopustovanja. 

Spletne strani za rezervacije uporabnikom prinašajo tudi obilo informacij o posameznem 

hotelu. Spletni portali povratni odziv uporabnikov izkoriščajo za nadaljnje informiranje 

ostalih uporabnikov ter tako nudijo zelo točna priporočila o kvaliteti prenočišč. Tako portal 

med različnimi razvrstitvami s pomočjo podatkovnega iskanja različnih informacij nudi tudi 

možnost razvrščanja nastanitev glede na ocene, ki so jih podali drugi uporabniki. Spletne 

portale za rezervacije nočitev s tem dejavnikom lahko tudi neposredno primerjamo s 

turističnimi agencijami, ki jih bodo lahko v bodoče pri pričakovanem razvoju kot mesto za 

rezerviranje hotelskih nočitev v celoti celo popolnoma nadomestili.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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Pozdravljeni!  

Sem Andraž Zlobec, študent Fakultete za management Univerze na Primorskem. V okviru 

svoje diplomske naloge raziskujem rezervacije hotelov preko spletnih strani.  Vaša pomoč je 

ključna za uspešno izvedbo moje naloge, izpolnjevanje vprašalnika pa bi vam vzelo manj kot 

5 minut.  

Prosim vas, če lahko povezavo do ankate posredujete tudi svojim znancem. 

Za sodelovanje v anketi se vam vnaprej zahvaljujem. 

 

Andraž Zlobec 

 

Q1 Kako pogosto potujete? 

[1] Tedensko 

[2] Enkrat na mesec 

[3] Večkrat na leto 

[4] Enkrat na leto 

[5] Manj pogosto 

[6] Nikoli 

IF (1) Q1 ≠ [6] 

Q2 Kakšen je namen vaših potovanj? (Možnih je več odgovorov) 

[1] Turistično potovanje 

[2] Poslovno potovanje 

[3] Drugo: _____________ 

Q3 Na kakšen način rezervirate hotelsko nočitev? (Možnih je več odgovorov) 

[1] Preko spletnega portala 

[2] Preko turistične agencije 

[3] Neposredno v hotelu 

[4] Nočitve rezervirajo drugi 

[5] Ne prenočujem v hotelih 

Q4 Kako pogosto rezervirate hotel preko spletnega portala? 

[1] Tedensko 

[2] Enkrat na mesec 

[3] Večkrat na leto 

[4] Enkrat na leto 
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[5] Manj pogosto 

[6] Nikoli 

IF (2) Q4 ≠ [6] 

Q5 Katere spletne portale uporabljate za rezervacijo nočitve? (Možnih je več odgovorov) 

[1] Booking.com 

[2] Expedia.com 

[3] Hostelworld.com 

[4] Hrs.de 

[5] Hotels.com 

[6] Drugo: _______________ 

Q6 Na spletu najpogosteje rezervirate nočitev v: 

[1] Sloveniji 

[2] Sodednjih državah 

[3] Drugih državah v Evropi 

[4] Na drugih kontinentih 

ENDIF (2) 

Q7 Kako dobro poznate spletni portal booking.com? (Možnih je več odgovorov) 

a) Ga ne poznam 

b) Poznam, vendar ga ne uporabljam 

c) Uporablil/a sem ga za pregledovanje ponudbe 

d) Registriran/a sem na portalu 

e) Uporabil/a sem ga tudi za rezervacijo 

IF (3) Q7 = [Q7c] OR Q7 = [Q7e] OR Q7 = [Q7d]  

Q8 Zakaj se odločate za uporabo portala booking.com? (Možnih je več odgovorov)  

[1] Google ga predlaga kot prvi zadatek pri iskanju 

[2] V preteklosti sem že uporabil/a ta portal 

[3] Portalu zaupam 

[4] Portal mi nudi največ informacij pri iskanju prenočišča 

[5] Drugo: _____________ 

 

ENDIF (3) 

IF (4) Q7 = [Q7e] 

Q9 Kakšna je vaša izkušnja z rezervacijami na spletnem portalu booking.com? 
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[1] Dobra (še bom rezerviral/a pri njih) 

[2] Slaba (obrnil/a se bom na drugega ponudnika) 

[3] Nimam mnenja 

ENDIF (4) 

IF (5) Q7 = [Q7d] OR Q7 = [Q7e] 

Q10 Spletna stran booking.com uporabniku preko e-pošte vsakič predlaga destinacije za 

rezervacijo. Se vam predlogi novih destinacij zdijo uporabni? 

[1] Da, vse destinacije so zanimive 

[2] Zanimajo me samo nekateri predlogi 

[3] Ne, noben predlog mi ne ustreza 

[4] Odjavil/a sem se od prejemanja teh ponudb 

IF (6) Q10 ≠ [1]  

Q11 Zakaj se vam posamezni predlogi ne zdijo uporabni? (Možnih je več odgovorov) 

[1] Vsakič mi predlaga destinacije, na katerih sem že bil 

[2] Predlagane destinacije zame niso zanimive 

[3] Predlagane destinacije se ves čas ponavljajo 

[4] Drugo: _______________ 

ENDIF (6) 

ENDIF (5) 

IF (7) Q7 ≠ [Q7a] 

Q12 Kakšno je vaše mnenje o spletnem portalu booking.com? 

 

ENDIF (7) 

ENDIF (1) 

 

BLOCK (8) (Demografija) 

XSPOL Spol: Moški    Ženski 

XSTAR2a4 V katero starostno skupino spadate? 

o 18‒25 let 
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o 26‒35 let 

o 36‒45 let 

o 46‒55 let 

o 56‒65 let 

o 65 let ali več 

XDS2a4 Kakšen je vaš trenutni status? 

o Šolajoči 

o Zaposlen 

o Brezposelen 

o Drugo: _________ 

ENDBLOCK (8) 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje. 

 

 


