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Media społecznościowe zmieniają świat i dziś nikt nie może lub nie chce 
wyobrazić sobie dnia bez Fecebooka, Twistera czy Groupona. Poranna kawa 
ustąpiła miejsca popularnej tablicy, a brak możliwości sprawdzenia informacji na 
„Fejsie” sprawia, że człowiek przez cały dzień potrafi być roztargniony i 
rozgoryczony. Kiedyś nikomu nie był potrzebny telefon, a dziś największą karą dla 
nastolatka jest odebranie mu „komórki” lub dostępu do komputera. Tak samo 
sprawa ma się z mediami społecznościowymi. Wczoraj zbędne, dziś niezbędne. 
Stanowią one bardzo ważny element naszego życia, a niejednokrotnie kształtują 
je. 
Media społecznościowe oferują nam nieograniczoną możliwość przekazywania 
informacji, dlatego stały się bardzo popularne w różnych dziedzinach biznesu. 
Również branża turystyczna postanowiła wykorzystać social media do działań 
marketingowych.  
Z raportu World Travel Market 2011 Industry wynika, że media społecznościowe 
mają coraz większe znaczenie dla turystów podczas wybierania miejsc 
urlopowych. Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że informacje 
zawarte na portalach społecznościowych lub blogach, wpływają na wybory 40% 
respondentów. 
Jeśli chodzi o branżę turystyczną, to portal TripAdvisor pozostaje dominującą 
marką i używany jest przez dwie trzecie użytkowników mediów 
społecznościowych. Facebook i internetowe strony turystyczne przyciągnęły około 
jednego na czterech turystów. Blogi wciąż borykają się z trudnościami, by stać się 
głównym nurtem pozyskiwania informacji o podróżach - tylko 10 % użytkowników 
mediów społecznościowych deklaruje ich przeglądanie.  
Dziś każdy podmiot związany z branżą turystyczną zdaje sobie sprawę, że brak 
działań w obrębie social mediów będzie samobójstwem. Dlatego też biura 
podróży, sieci hotelowe czy linie lotnicze przywiązują dużą wagę do swojej 
obecności w sieci. Z badań wynika, że więcej niż jedna trzecia osób 
korzystających z mediów społecznościowych, pod wpływem informacji 
znalezionych w sieci tj. komentarzy, zdjęć czy video, zmienia swoje miejsce 
pobytu, hotel, agenta. Podobne informacje napływały już w roku 2010. Wpływ na 
wybór operatora, agenta, kraju lub linii lotniczych spadła nieznacznie. 36% 
badanych natomiast już teraz zapewniło, że social media będą stanowiły ważny 
element w procesie podejmowania decyzji urlopowych na rok 2012. 
Wzrost popularności mediów społecznościowych typu Facebook, Groupon, 
Youtube sprawiła, że dotychczasowe sposoby promowania branży turystycznej 
stały się nieefektywne. Z raportu wynika, że połowa firm w branży turystycznej 
postanowiła nie inwestować w reklamy PPC (pay per click) w wyszukiwarkach, a 
kolejne 20% przyznaje się do zmniejszenia swoich wydatków w wyszukiwarkach 
takich jak Google i Yahoo! na rzecz mediów społecznościowych.  
Do 2016 roku około 50 % branży turystycznej będzie opierać swoją działalność na 
mediach społecznościowych, wybierając je jako sposób generowania dochodów i 
rezerwacji. Obecnie ponad jedna piąta firm (22%) korzysta z tego rozwiązania w 
celu zwiększania przychodów, popularyzacji marki, promowania ofert specjalnych. 
Kolejne 27% planuje to zrobić w ciągu najbliższych pięciu lat. 
Wyniki badań przedstawiają diametralną zmianę wydatków na marketing w branży 
turystycznej. Wcześniej, gdy Internet był najważniejszym kanałem 
porozumiewania się miedzy klientem a kontrahentem, biura podróży generowały 
bardzo duże wydatki aby uzyskać jak najwyższą pozycję na liście wyszukiwarek.  
Patrząc w przyszłość, w ciągu najbliższych pięciu lat prawie połowa ogółu 
badanych (47%) stwierdziła, że media społecznościowe staną się ważniejsze niż 
PPC. Tylko 15 % uważa, że social media w rzeczywistości osiągnęły już punkt 
kulminacyjny, a do roku 2016 będą mniej popularne niż to ma miejsce dziś. 
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