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روند موجود در صنعت 
هتلداری جهان

پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان درآمدهای این صنعت در سال 2016 به 550 میلیارد دالر برسد

کل درآمد صنعت هتلداری جهان در سال 2011 میالدی رقمی معادل 457 میلیارد دالر برآورد شده است 

نکته های کلیدی

میزان کل درآمدهای صنعت هتلداری جهان از سال 2008 تا 2016

خاورمیانه و آفریقا از جمله گران ترین مناطق در صنعت هتلداری جهان محسوب می شوند 

 اروپا و منطقه آسیا - اقیانوسیه باالترین میزان رزرو اتاق هتل ها را به خود اختصاص داده و از مناطق کلیدی 
در صنعت هتلداری محسوب می شوند 

میزان رزرو اتاق هتل ها و نرخ اتاق ها به صورت روزانه 
براساس منطقه ای که هتل در آن واقع شده است

میزان رزرو اتاق هتل ها نرخ اتاق ها به صورت روزانه

اروپاآسیا - اقیانوسیهایاالت متحده آمریکاخاورمیانه و آفریقا

میزان رزرو اتاق هتل ها در سال 2014 میالدی و در تمامی نقاط جهان افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است که 
این موضوع به معنای ادامه افزایش تقاضا برای اتاق های خالی تا سال 2016 است 

وضعیت صنعت هتلداری جهان در سال 2016

هزینه سفرهای تجاری در ایاالت متحده افزایش خواهد یافت

سلفرهای تجاری در سلال 2016 میلالدی در آمریکا 
گران تلر خواهند شلد و افلرادی که به این سلفرها 
می روند شاهد افزایش 5/7 درصدی هزینه های سفر 

خود از جمله هزینه های رزرو هتل و اقامت هستند.

پیش بینی ها حاکی از آن است که نسل جدید آمریکایی ها 
)افراد 25 تا 30 سلال( از سفرهای خارجی استقبال کرده و 
این افراد به اصلی ترین مشتریان هتل ها و مراکز اقامتی بدل 

خواهند شد. 

استفاده از تکنولوژی در صنعت هتلداری در جهان
گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های رزرو اتاق در هتل ها 

سبب شخصی شدن خدمات ارائه شده به مشتریان شده است 

سله نفر از هر چهار مسافر می گویند که 
گوشی هوشمندشان نقش بسیار مهمی 

در فعالیت های روزانه این افراد دارد. 

نسلل جدید بلا توجه به پیشلرفت های 
صلورت گرفتله از خدملات شلخصی و 

سفارشی شدیدا استقبال می کنند. 

هتل هایلی کله بلا اپلیکیشلن هایی نظیر 
شلانس  از   e – menu و   Check – in
بیشلتری نسلبت به سلایر هتل هلا برای 

جذب مشتریان برخوردارند. 

از هر سله مسلافر یلک نفر می گویلد که به 
هنگام سفر بیش از هر زمان دیگری از گوشی 

هوشمند یا تبلت خود استفاده می کند. 

استفاده از نرم افزار برای ارائه خدمات بهتر به یک 
رویه عادی در صنعت هتلداری بدل شده است طبق اطالعات ارائه شده از سوی شرکت Infor که به ارائه 

خدمات نرم افزاری مخصوص هتل هلای بزرگ و زنجیره ای 
اشلتغال دارد، 85درصلد از تقاضاهلای ارائه شلده به این 

شرکت از سلوی هتل هایی 
اسلت کله قصلد دارنلد با 
نرم افزارهلای  از  اسلتفاده 
پیشرفته خدمات بهتری به 
مشتریان خود عرضه کنند. 

در  ابتدایلی  سلرمایه گذاری 
زمینه اسلتفاده از نرم افزارهای 
پیشرفته به منظور ارائه خدمات 
بهتر نسبت به مشلتریان رقم 
قابلل توجهلی نبلوده و نیلاز 
 بله کارمنلدان تملام وقلت در 

بخش IT نخواهد داشت. 

و  تکنوللوژی  از  اسلتفاده 
نرم افزارهای موجود به هتل ها 
کمک می کند تا از هزینه های 
اجرایی خلود به شلکل قابل 
موجلب  و  کاسلته  توجهلی 
افزایش توان آنها در رقابت با 

سایر هتل ها می شود. 

وضعیت روند موجود در بازار هتل ها در سال 2016

نرخ بازاریابی پویا در صنعت هتلداری در سال 2016 میالدی 
باالتر از هر زمان دیگری است 

بیلش از 50درصلد از فرآیند 
رزرو اتاق در هتل ها به صورت 

آنالین صورت می گیرد

افزایش بودجه هتل ها به منظور استفاده از 
تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته در فضای 
مجازی و جذب مشلتریان سلبب افزایش 
درآمد هتل ها شده و سرمایه گذاری صورت 

گرفته از سوی آنها را باز خواهد گرداند. 

نرخ بازاریابلی پویا در صنعت 
هتللداری جهان بله یک روند 

عادی بدل شده است. 

اسلتفاده از نرم افزارها و وب سایت های فعال 
در حلوزه صنعلت هتلداری امکان مشلاهده 
اتاق هلای خاللی و قیملت آنهلا در هتل های 

مختلف را به صورت آنالین فراهم می کند. 

کانال ها و راه های موجود برای مشاهده وضعیت قیمت و دسترسی به 
اتاق های خالی عبارتند از تبلیغات تصویری، جست وجوی اینترنتی، 
باز هدف گیری مشتریان، تبلیغات صورت گرفته در گوگل، بازاریابی 

ایمیلی و لیست کسب و کارهای ارائه شده از سوی گوگل. 

بیلش از 50درصلد از مشلتریان در سراسلر جهان 
خریدهای خود را براساس نقدها و توصیه های سایر 

کاربران در اینترنت انجام می دهند. 

چنانچله هتل ها قصلد دارند تعداد بیشلتری از اتاق های 
خاللی خود را در اختیار مشتریان شلان قلرار دهند باید 
از شلبکه های اجتماعی موجود به بهترین شلکل ممکن 

استفاده کرده و دائما با مشتریان شان در ارتباط باشند. 

گسترش فعالیت در شبکه های اجتماعی منجر به افزایش تعداد مشتریان 
خواهد شد

توجه: اعداد به میلیارد دالر آمریکا

ارائله خدملات نرم افزاری 
در زمینله ارائله فضاهای 
ذخیره سلازی ابلری امری 
مرسلوم بلوده و در حوزه 
صنعت هتلداری موضوعی 
کامال جدید و نوپا محسوب 

می شود. 


