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Használj chatbotot a jobb
felhasználói élményért
Óriási a potenciál a chatprogramokban! Hatékonyan elérhetjük
velük a fiatal korosztályt
Mutasd meg VR eszközzel,
milyen élményt kínálsz
A vendég VR eszközzel
is betekinthet konferenciába,
esküvőbe, rendezvénybe
Fejlessz ki és alkalmazz
készpénz nélküli fizetési
megoldásokat
Hangold össze a különböző területek új technológiai eszközeit
Használd a Big Datát
fogyasztóid jobb megértésére
és kiszolgálására
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48 millió vendégéjszaka
Magyarországon

Megtippelni is nehéz,
hogy ilyen tempójú,
exponenciálisan bővülő technológiai fejlődés mellett hogyan
néz majd ki a globális
turisztikai ipar 10 év
múlva. A trendeket
látva minden eszköz
a tájékozódás gyorsaságát, a kényelmet
és az élmények fokozását szolgálja.
26

Technológia az élmények
szolgálatában
A modern technológia nemcsak az iparágat változtatja meg alapjaiban, hanem a
fogyasztók viselkedését is, melyhez a turizmus szereplői részéről is újfajta gondolkodásmódra van szükség.
Nem állunk már messze attól, hogy a
televíziókészüléken keresztül egyszerűen

lefoglaljunk például egy jamaicai utazást,
amikor látjuk, hogy oda utazik kedvenc
sorozatunk főszereplője. Az okoseszközök
körülvesznek bennünket és egymással is
kommunikálnak, ami személyre szabott
megoldásokat eredményez, vagyis kis túlzással szinte előbb tudja és kínálja fel a
gép, hogy mit szeretnénk, mint ahogyan
az bennünk tudatosulna.
Egyre népszerűbb a virtuális és a kiterjesztett valóság. Minden leírt és lefotózott
vendégvéleménynél többet mond például, ha VR használatával ott lehetünk a
helyszínen, körbesétálhatunk az adott
szállodában vagy tengerparton, és „kipróbálhatjuk” a helyszínt, mielőtt elutaznánk. A kiterjesztett valóság pedig, amikor a valós képbe applikálva jelennek
meg a kijelzőn fontos infók, szintén rengeteg új lehetőséget nyit meg.
Már kidolgoztak egyfajta virtuális fizetési módszert is, amely megkíméli az
utast a többféle devizanem közötti bonyolult és kényelmetlen váltogatástól.
Egyre kedveltebb eszköz a chatbot,
amellyel gyorsan kaphat releváns információt az utas, ha pedig nyelvi problémáink lennének, a Google Fordító applikációját elegendő a szöveg elé tartani, és az lefordítja, amit
szeretnénk. Nemrég
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A turizmus aránya
a magyar GDP-n belül 13%
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Szallas.hu foglalások
száma 2,9 millió
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Konferenciahotelek.hu
közvetített értéke 4 milliárd
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Szallasguru közvetített
értéke 12 milliárd
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Elfogyasztott kávé
mennyisége a Szallas.hu-nál
2027-ben: 207.165
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Összes alkalmazott 690,
ebből 680 robot
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Önvezető autóval leutazott
foglalások aránya 13%
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Chatboton leadott
foglalások száma 14123

10

Mindenki virtuálisan is utazik,
virtuális videókat értékesít a
Szallas.hu a vendégeknek

jelentették be, hogy ennek megjelent egy
fülbe helyezhető, élőszavas verziója is,
amely szinkrontolmácsol...

Mobilok és mesterséges
intelligencia
Rob Torres, a Google vezérigazgatója szerint a technológiai forradalom életünkre
és az üzleti életre gyakorolt hatásából eddig mindössze 1%-ot tapasztaltunk, a
többi 99% még ezután következik.
A következő 4 évben 1 milliárddal nő az
internetkapcsolattal rendelkezők száma,
és többségük kizárólag a mobilján internetezik majd. A trend globális, nagyon
fontos tehát, hogy a vállalkozások javítsák a mobilélményt dizájnnal, funkciókkal, alkalmazásokkal. Fejlesszék a betöltődés sebességét, és használják ki jobban
a mobiltechnológiákat (például GPS, kamera) inspiráló vagy szórakoztató utazási
élmények létrehozásához. Egyre terjed az
üzenetküldő applikációk (pl. Viber, WhatsApp) üzleti felhasználása is.
A vállalkozásoknak nem lesz elég egyszerűen új funkciókkal kibővíteni a régi
üzleti modelleket, a tevékenységet az alapoktól kell újragondolni.

Mi a helyzet nálunk?
A Google Consumer Barometere szerint
Magyarországon 80 százalék feletti az internetezők aránya, és a lakosság 65 szá-

zaléka rendelkezik okostelefonnal. A tervezésnél előtérbe kerül a mobil használata, 2016-ban, a Magyarországról indított,
utazással és idegenforgalommal kapcsolatos keresések harmada mobilon keresztül történt, ami 50%-os (!) növekedést jelent 2015-höz képest. Döbbenetes, de a
Google adatai szerint ma naponta átlagosan 150-szer használjuk a mobilunkat, és
ez a szám utazásaink során még magasabb.
Az okostelefonos városnéző alkalmazások,
GPS-alapú programok és
virtuális szállodai concierge-ek már nálunk is megjelentek, igaz, egyelőre közepesen terjedtek csak el.
A szállodáknak is szembe kell nézniük a megváltozott utazási szokásokkal. Sok országban
próbálkoznak
expressz
check-innel és check-outtal,
mobilos ajtónyitással és más,
a vendégek kényelmét fokozó, egyúttal munkaerőt megtakarító eszközökkel. De ezek

jellemzően csak bizonyos típusú és vendégkörrel rendelkező hotelekben tudnak
meghonosodni.
Ahogyan Könnyid László MSZÉSZ elnök
fogalmaz, bármennyire digitalizálódjon is
a vendégfogadás, a kedves mosolyt és a
vendégszeretet mindenki értékeli.

lifestyle

laza szállodai
környezet

budget hotelek new generation
robotika
expressz
X, Y és Z utazó
check-in
social media falak

M2M
extravagáns márkanevek

közösségi
meeting
területek

automatizálás
chatbot
sleep’n’go

virtual reality

Micimackó
és a VR szemüveg
„Gondolkodj, Micimackó! –
mondta Róbert Gida.
Micimackó pedig fogta és megrázta a
varázsgömböt... izé, felvette a VR
szemüvegét és a korábban letöltött
appja segítségével megnézte, hogyan nyaral Malacka az Adriai tenger
partján. Sőt beszélgettek is, véleményt cseréltek arról, barátja hogyan
érzi magát megérdemelt nyaralásán.
Ekkor Micimackó válaszút elé került:
már most a VR szemüveggel a fején
egyből el is intézze a foglalását és
bejelentkezzen ugyanide, vagy a különböző foglalási oldalakon vagy
egyéb csatornákon böngésszen, alternatívákat keresve?”
Utópisztikusnak tűnhet, de a technika
mai állását tekintve megvalósítható
Micimackó kívánsága. Az utazási döntéshez a térben is ugorhatunk, testközelből láthatjuk a helyet, ahova utazni

szeretnénk. Ott lehetünk barátaink mellett, akár le is ülhetünk melléjük meginni egy jó koktélt – még,
ha fizikailag több száz, vagy több
ezer kilométerre vagyunk is.
Innen már csak egy ugrás az, hogy
sétát tegyünk valamelyik vidéki magyar nagyváros főterén, vagy eljussunk például New Yorkba, álmaink
nagyvárosába.
De az igazi mégiscsak az, ha emberek személyesen, mosolyogva köszöntenek, és segítenek tájékozódásunkban. A kávé illata a friss pörkölés
miatt belengi a levegőt, és az ételünk
igazi szakács által elkészítve kerül
elénk, nem pedig valami 3d-s nyomtatóval készítik, és a szálloda bárjában
a báros nem egy robot, hanem egy
kedves pultos, akivel kötetlenül beszélgethetünk az élet nagy dolgairól.
Mert a technika fejlődik, de az utazás
mégiscsak a személyes élményszerzésről és az emberi kapcsolatépítésről szól.
Hegedűs Attila BDO

