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HOTELARZEM SIĘ NIE RODZISZ, ALE STAJESZ SIĘ
Z CZASEM
Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Na Sycylię przyjechała pierwszy raz w 1998 roku, mając 21 lat. Znalazła raj na
ziemi, pokochała krajobrazy, słońce, kuchnię, kolory i zapachy.
Hotel Signum na Salinie to było jej pierwsze i ostatnie miejsce pracy we
Włoszech. Dzisiaj to luksusowy Signum Boutique Hotel ze SPA i wyjątkową
restauracją, która posiada gwiazdkę Michelin. Zostawiła w nim cząstkę siebie.
Hotelarstwo stało się jej pasją, a zwłaszcza luxury hospitality.

Izabela Krzanowska
Luxury Hotel Community Growth
Manager - Country Manager Italy

Po kilkunastu latach spędzonych w SIGNUM wróciła do Polski, do Krakowa.
Dzisiaj jest Country Managerem - Italy, w prywatnej platformie rezerwacyjnej
BIDROOM i odpowiada za rozwój rynku włoskiego. Izabela buduje i wzmacnia
relacje z włoskimi hotelarzami.
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Pani Izabelo, wywiad dedykowany jest
młodym
ludziom,
którzy,
mam
nadzieję, wkrótce rozpoczną karierę w
hotelarstwie. Interesują się turystyką,
mają już pierwsze doświadczenia
podróży, być może są po pierwszych
praktykach w szkole, mają pewne
wyobrażenia. Z Pani perspektywy,
gdyby miała Pani zarekomendować
hotelarstwo, jako przyszłą pracę, co by
Pani
powiedziała
tym
młodym
ludziom, czego mogą się spodziewać?
Czy
mogę
zarekomendować
hotelarstwo jako przyszłą pracę? Tak,
jak najbardziej! Sama jestem tego
dobrym
przykładem.
W
moim
przypadku
to
nie
ja
wybrałam
hotelarstwo, to hotelarstwo wybrało
mnie. I ta moja przygoda, ta
niekończąca się podróż trwa już ponad
20 lat. Zachęcam do odnajdywania się
w hotelarstwie młodzież i nie tylko, bo
w tym zawodzie fascynujące jest
między innymi to, że uczymy się przez
całe
życie.
Pracując
w
hotelu,
pracujemy z ludźmi, spotykamy różne
osobowości, różne temperamenty. I
chodzi tu nie tylko o gości, ale i o
zespół. Dobry, zgrany zespół, który się
szanuje, współpracuje ze sobą. Dla
mnie
zespół
jest
najważniejszy,
ponieważ
w
znaczącym
stopniu
wpływa na funkcjonowanie obiektu. To
najważniejszy
czynnik
satysfakcji.
Zespół ma przemożny wpływ na opinie
gości, na wrażenia, jakie zabierają ze
sobą. Niewątpliwie największą zaletą
pracy w tej branży jest wykonywanie
swoich codziennych obowiązków w
wyjątkowych miejscach pod względem

lokalizacji. I tu też mogę posłużyć się
własnym przykładem, bo zwiedziłam
mnóstwo miejsc w swojej karierze.
Początki były bardzo zwyczajne.
Wyjeżdżałam na wakacje na Sycylię,
gdzie mieszka moja kochana ciocia. Na
małych,
a
dokładnie
siedmiu
wulkanicznych Wyspach Liparyjskich
położonych na północ od Sycylii
miałam spędzić 2 tygodnie - zostałam
13 lat. To właśnie tam zaczęłam pracę
w niesamowitym hotelu - Signum. Co
zabawne,
jestem
prawniczką
z
wykształcenia.
Jako
prawnik
dyplomowany, aplikacja notarialna w
planie - rzucam wszystko i odnajduję
się w hotelarstwie. W wyjątkowym
miejscu, z niesamowitą architekturą, w
przepięknych
wnętrzach.
Najpiękniejsze w tym wszystkim jest
dla mnie to, że praca w hotelarstwie
daje
możliwość
niesamowitych
wrażeń, które pozostaną z nami na
zawsze.
Drodzy młodzi, musicie jednak być
świadomi, że praca w hotelarstwie
nigdy się nie kończy, hotel nie zasypia.
Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, 365 dni w roku. To, co praca
w hotelu zapewnia w stu procentach, to
możliwość sprawdzenia się i ogromna
satysfakcja. Nowe wyzwania, którym
sprostanie czasem jest trudne, ale jak
się
powiedzie,
zawsze
poprawia
samopoczucie i samoocenę .
Pamiętajcie,
hotelarzem
się
nie
rodzisz, ale stajesz się z czasem. Z
uporem, pasją i poświęceniem, ale
także z pokorą, ciekawością i empatią.

"Pamiętajcie,
hotelarzem się
nie rodzisz,
ale stajesz się
z czasem.
Z uporem,
pasją i
poświęceniem,
ale także z
pokorą,
ciekawością i
empatią."
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Życzę Wam w tych pierwszych dniach nowego roku,
abyście
wchodzili
po
szczeblach
kariery
systematycznie, rozważnie, bez wielkiego pośpiechu,
aż do fotela najlepszego dyrektora.
Co się takiego stało, że pokochała Pani właśnie
hotelarstwo? Perspektywa pobytu we Włoszech? A
może zaczęło się to już wcześniej?
Zacząć trzeba od tego, że hotelarstwo to gościnność,
szacunek dla gości, i serce na dłoni. Jesteśmy w stanie
wykreować
dla
naszych
podróżników,
gości
niesamowite wspomnienia, które zostaną z nimi na
długi czas. Ja to uwielbiam. Lubię patrzeć, jak
przyjeżdżający do hotelu goście choć na trochę
zapominają o swoim codziennym życiu. Są w stanie
oderwać się od rzeczywistości, która skrzeczy, i to jest
wyjątkowe.
Bardzo ważnym tematem jest target, czyli docelowa
grupa, która nas odwiedza. Dobrze jest wiedzieć, kogo
gościmy lub będziemy wkrótce gościć. Wiedzieć po
to, by móc im stworzyć ten niesamowity obraz
miejsca, niesamowity efekt „wow”. Branża hotelarska
pozwoliła mi na niesamowity rozwój zawodowy i
osobisty. Ta branża daje możliwość doskonalenia
wielu umiejętności. Będąc w hotelu ciężko jest się
zatrzymać. Codziennie nowe wyzwania, nowa porcja
wiedzy, którą należy przyswoić. Udział w różnych
konferencjach, spotkania z kolegami, wymiana myśli,
doświadczeń. Za to też kocham tę branżę.
Moja przygoda na pewno zaczęła się we Włoszech.
Urzekło mnie indywidualne podejście do hospitality.
Urzekły mnie otwartość, serdeczność, entuzjazm.
Hotelarstwo uwielbiam też za ruch, za zmianę. Dzień
niepodobny do dnia poprzedniego. Ten krajobraz
zmienia się z godziny na godzinę. Nigdy nie wiesz,
kogo spotkasz jutro. Pracujesz z ludźmi, ale też, nie
zapominajmy
o
tym,
że
w
hotelarstwie
wykorzystujemy niesamowite technologie. Podążasz
za tym, co rynek oferuje tu i teraz, ale już śledzisz
nowinki. Dla mnie hotelarstwo to nie praca, to pasja.

Jakie były początki? Jak Pani wspomina pierwsze dni w
pracy?
Oj, to chyba najlepsze pytanie. To zabawne, ale szczerze
mówiąc, zbyt wiele nie pamiętam. Na pewno byłam
bardzo, bardzo zestresowana. Zaczynając pracę we
Włoszech, nie znałam zupełnie języka włoskiego, więc było
to wyzwanie. Hotel o standardzie trzygwiazdkowym,
rodzinny biznes, niewielu pracowników. Sam hotel
początkowo reprezentował średni standard. Recepcja, mój
pierwszy szczebel w karierze. Prawnik z dyplomem w
recepcji. Pamiętam, że recepcja była połączona z barem.
Musiałam robić setki kaw. Po dobrych kilku latach, kiedy
opuszczałam hotel to w dziale recepcji pracowało już pięć
osób. I trzech barmanów, więc nie było już problemu, kto
zrobi kawę. W przeciągu tych naprawdę niezapomnianych
trzynastu lat pobytu w hotelu bardzo dużo się zmieniło i z
takiej szarej recepcjonistki, jak mnie później nazwano byłam duszą hotelu. Dla mnie to ogromna satysfakcja.
Dzisiaj to luksusowy Signum Boutique Hotel ze SPA i
restauracją, która posiada gwiazdkę Michelin. Zostawiłam
w nim cząstkę siebie.
Niewiele poza nim widziałam, mieszkałam na małej
wysepce Salina, to też jest kluczowe. Niecałe 20 km2. Wiele
osób pytało mnie, jak ja sobie z tym radzę, jak można
mieszkać przez tyle lat w takim miejscu? Zawsze
odpowiadałam, że ja nie podróżuję prowadząc hotel, ale
świat przychodzi do mnie, i to było naprawdę niesamowite
uczucie. Zdecydowanie niczego nie żałuję. Pamiętam tylko,
że decyzja o wyjeździe z Polski do Włoch była stresująca i
trudna. Ale też dzięki niej jestem hotelarzem i dobrym
człowiekiem. Z drugiej jednak strony, tak jak wtedy byłam
zadowolona, że wyjechałam z Polski do Włoch, tak teraz po
tylu latach cieszę się, że wróciłam z Włoch do Polski.

These

gorgeous
summer

vacation

houses are

great not only
for the hot

months, but

also all year
round.

Wyjazd do Włoch, co Pani osobiście dał, czego możemy
się uczyć od Włochów?
Podjęłam decyzję bardzo spontanicznie, jak wcześniej już o
tym mówiliśmy. Wiele razy byłam na Sycylii, nigdy nie
pracowałam w hotelu i nie planowałam pracy w
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hotelarstwie.
Tym
bardziej,
nie
planowałam pobytu za granicą. W czasie
studiów miałam jednak dziekankę. Przez
rok mieszkałam w Nowym Jorku. To
była również fantastyczna przygoda.
Zawsze jednak wydawało mi się, że będę
w Polsce i że będę prawniczką. Na moje
szczęście tak się nie stało. Wyjechałam
do Włoch i tam odnalazłam siebie, nie
prawo, a hotelarstwo stało się moim
życiem, a Włochy mnie zafascynowały.
Fascynacja nie minęła, trwa do dziś.
Jestem
zakochana
we
Włoszech.
Posiadają wyjątkową kulturę, historię.
Kocham
kuchnię
włoską,
włoskie
zabytki, nie mówiąc już o Włochach,
jako ludziach. Dla mnie to Kraina “la
Dolce Vita “- słodkiego życia. I ten
uśmiech, jako sposób na życie! Włosi,
jak wiemy, kochają zabawę. Żyją chwilą i
emanują
niesamowitą
pozytywną
energię. Potrafią bez końca żartować,
śpiewać. Tak jak dzisiaj umawialiśmy się
na spotkanie, byłam punktualna - we
Włoszech to by się nigdy nie zdarzyło.
Gwarantuję tam spóźnienie, kwadrans
akademicki, może trochę dłużej. Włosi,
jako społeczeństwo są pogodni, kochają
się spotykać. Polakom może się
wydawać, że są zbyt głośni. To jest taki
styl bycia. Myślę, że my Polacy od
Włochów
powinniśmy
się
uczyć
spontaniczności, otwartości, radosnego
"tu i teraz" bez narzekania. My Polacy za
często się obrażamy i na pewno
jesteśmy o niebo bardziej pamiętliwi. W
tym
przypadku
zdecydowanie
zachęcam do brania przykładu z
Włochów.
Czy poleca Pani wyjazdy młodym? Czy
według Pani każdy jest gotowy do
wyjazdu?

"Myślę, że my
Polacy od
Włochów
powinniśmy się
uczyć
spontaniczności,
otwartości,
radosnego "tu i
teraz" bez
narzekania. My
Polacy za często
się obrażamy i na
pewno jesteśmy o
niebo bardziej
pamiętliwi."

To trudne pytanie. Nie wiem, czy każdy
jest gotowy, wiem natomiast, że każdy
wyjazd poza polską granicę bardzo
dobrze robi młodym, jeśli pomyślimy o
nim w kategoriach rozwoju. Mówi się, że
podróże
kształcą.
W
przypadku
hotelarstwa ma to szczególne znaczenie.
Ja podczas każdej podróży starałam się
odwiedzić jak najwięcej butikowych i nie
tylko
hoteli,
jak
najwięcej
charakterystycznych
miejsc.
Podpatrywałam,
porównywałam.
Polecam też wszystkim gorąco - uczcie
się od najlepszych! Zwiedzajcie, bo to i
przyjemność, i wiedza.
Z jednej strony piękne Włochy, z
drugiej - Kraków multi-kulti. Na co
dzień jest Pani związana ze stolicą
Małopolski. Uczniowie ostatnich klas
szkół hotelarskich zapewne już teraz
myślą o kolejnym roku, dla niektórych
będzie to pierwszy poważny wyjazd z
domu i rozpoczęcie wyższej edukacji.
Jaki jest Kraków – dla turystów zapewne
magiczny. A dla mieszkańców?
Magiczny
i
dla
turystów,
i
dla
mieszkańców. Odkrywam go na nowo po
długiej nieobecności. Pamiętam bardzo
dobrze Kraków sprzed lat, kiedy byłam
studentką i oczywiście patrzyłam na
Kraków innymi oczami. Przez ostatnie
cztery lata wciąż mnie zaskakuje i to jest
po prostu fantastyczne. Podróżując po
wielu miastach włoskich, takich jak
Rzym, Mediolan czy Wenecja, zawsze
chętnie wracam do Krakowa i za każdym
razem jest to magiczny moment. Jestem
wielką fanką rynku w Krakowie, z
dorożkami, z gwarem, z unikatową
architekturą, wydarzeniami kulturalnymi
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"Jest to
niesamowita
społeczność
kobiet, która
liczy teraz
na jego płycie, pyszną kawą w
restauracjach.
Gwarantuję,
że
ktokolwiek przyjedzie do Krakowa na
pewno
poczuje
tę
wyjątkową
atmosferę. Muszę to powiedzieć,
Kraków jest naprawdę czystym i
bardzo
dobrze
zorganizowanym
miastem.
Tego nie mają włoskie
miasta. Drodzy uczniowie, drodzy
przyszli
studenci,
powtórzę,
tak,
Kraków jest magiczny! Zapraszam
serdecznie.
Czy zna Pani programy, portale,
partnerów,
których
może
Pani
polecić, które pomagają kształcić się
młodym adeptom hotelarstwa? A
może zna Pani takie rozwiązania we
Włoszech, może tam powinniśmy
sięgać?
Niestety nie znam aż tak dobrze
polskiego rynku. Nie chcę też oceniać,
ale gorąco polecam branie przykładu z
włoskiego rynku.
Tam dzieje się
bardzo dużo. Nawet w czasie pandemii.
Hotelarze
walczą,
są
kreatywni.
Wszyscy bolejemy nad tym, że hotele
są zamknięte, ale hotelarze się “nie
zatrzymują”. Stale działają, uczą się od
siebie
nawzajem.
Powstało
wiele
świetnych
platform,
np.
welevel
Academy,
która
łączy
włoskich
specjalistów. Na rynku jest mnóstwo
kursów, gdzie każdy ma dostęp za
bardzo małą opłatą do wiedzy, do
nowości. Tego sobie życzę w Polsce,
żeby i nam się udało stworzyć podobne
formy współpracy. Jeśli chodzi o
źródła, z których powinniśmy my
hotelarze jak i adepci hotelarstwa

czerpać wiedzę to na pewno są to
książki. Do tego zachęcam, żeby dużo
czytać, być ciekawym. Polecam trzy
pozycje. Ponieważ bardzo sobie cenię
luksusową
gościnność,
a
w
szczególności dbałość o szczegóły,
zapraszam do lektury „Four Season”
Isadora Sharpa i „The new gold
standards” Josepha Mitchelli. I książka
baza: „One Hundred tips for the
hoteliers”. Pamiętajmy też o pismach
branżowych.
Mnie
ogromną
przyjemność sprawiają artykuły z
obszaru hospitality. Każdego dnia
przeglądam
skift,
phocuswire,
hospitality news, boutique hotel news.
Do tego uczestnictwo w przeróżnych
konferencjach
oraz
wszystkie
networkingowe spotkania. Serdecznie
do tego zachęcam.
Jest Pani członkiem WHHT (Women
in hospitality and Travel-Tech) od
marca 2020 r. Co to za grupa? Jakie
miała Pani oczekiwania, dołączając
do niej? Czy zostały one spełnione?
Women in hospitality and TravelTech to grupa, którą odkryłam
„dzięki” pandemii. Znalazłyśmy się w
sieci. Jest to niesamowita społeczność
kobiet, która liczy teraz ponad 5000
członków, z 54 różnych krajów. Grupa
zajmuje się osobistym rozwojem
zawodowym kobiet. Oparta jest na
trzech filarach: edukacji, mentoringu i
rozwoju kariery. Wszystkie staramy
się wspierać. Siła grupy jest naprawdę
niesamowita.
Poznałam
Ritę,
założycielkę.
Wyjątkowa
osoba.
Platforma daje dostęp do ponad 700

ponad 5000
członków, z 54
różnych
krajów. Grupa
zajmuje się
osobistym
rozwojem
zawodowym
kobiet.
Oparta jest
na trzech
filarach:
edukacji,
mentoringu i
rozwoju
kariery."

JANUARY 2021 | VOL. 9

kursów i różnych modułów, jeżeli chodzi o branżę
hotelarską. Wszyscy w grupie mamy możliwość
rozwijania
się.
Upubliczniane
są
naprawdę
niesamowite warsztaty. Są zajęcia, które pomagają
rozwijać
pewność
siebie,
które
pomagają
w
autopromocji, co jest istotne w dzisiejszych czasach.
Godne zauważenia jest to, że mamy mnóstwo
aktywnych kobiet, managerów, działających w różnych
dziedzinach, mających bardzo szeroki wachlarz
umiejętności. Bycie w tej grupie jest dla mnie kolejną
przygodą. Mamy już sporo oddziałów: Barcelona,
Londyn, Paryż, Pragę, Berlin, Brasilia. Z początkiem
grudnia 2020 zostało ogłoszone otwarcie oddziału
włoskiego, z czego bardzo się cieszę. Oddział ten
poprowadzi moja znajoma - Silvia Cantarella. Nie
mogę się doczekać, kiedy uda nam się stworzyć oddział
polski.
Mogę
tylko
dodać,
że
poszukujemy
niesamowitej Polki, która stanęłaby na czele polskiego
WHTT.
Przywołam cytat Einsteina: „Kobieta, która
podąża za tłumem zwykle nie idzie dalej niż tłum,
natomiast
kobieta,
która
spaceruje
sama,
prawdopodobnie dojdzie w miejsca, w których
wcześniej nikt nie był”. I tego właśnie życzę każdemu,
nie tylko kobietom.
Obecnie pracuje Pani dla Bidroom. Czym właściwie
jest, co oferuje Bidroom?
Bidroom.com jest alternatywą w stosunku do innych
portali rezerwacyjnych, która pomaga zwiększyć ilość
rezerwacji bez ponoszenia kosztów prowizyjnych. Tak
jak Netflix i Spotify zrewolucjonizowały swoje rynki,
tak mamy nadzieję, że Bidroom wkroczy w hospitality
na dobre i zmieni model biznesowy z prowizyjnego na
członkowski, co pozwoli hotelarzom zaoszczędzić
naprawdę spore kwoty. Ja osobiście odpowiadam za
rozwój włoskiego rynku hotelowego. Do moich
obowiązków należy wdrażanie strategii i budowanie
długotrwałych relacji z hotelarzami. Tę część, relacje,
powtórzę się, uwielbiam. Rozmowy z hotelarzami
kształcą, gdyż Ci cały czas poszukują nowych
rozwiązań, nowych kanałów, które pozwolą im na
pozyskiwanie coraz większej liczby bezpośrednich

rezerwacji. I właśnie o to chodzi w Bidroom. Zależy nam na
stworzeniu społeczności, z przynależności, do której
wszyscy będą czerpać korzyści. W tym momencie nasi
członkowie
–
podróżnicy
nie
tylko
otrzymują
preferencyjne ceny, ale dodatkowo mnóstwo przywilejów,
które proponują nasi partnerzy, a jest ich ponad
sześćdziesięciu. Jeżeli chodzi o hotelarzy, mogą się do nas
przyłączyć bez żadnych opłat początkowych. Zapewniam,
że nie jesteśmy następnym booking.com. Budujemy
społeczność WIN–WIN-WIN - dla hoteli, dla gości i dla
nas. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie walka z dużymi
korporacjami to trochę jednak, jak walka z wiatrakami, ale
w naszym start-upie bardzo często powtarzamy sobie
„Think big, dream big, believe big and the result will be
big”. Ja zachęcam Państwa do przejrzenia materiałów i
dowiedzenia się więcej o Bidroom. Dołączajcie do naszej
społeczności!
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Il 2020 ha messo a dura prova tutti!
Abbiamo lottato, siamo rimasti chiusi a casa e mantenuto
un distanziamento sociale, non abbiamo potuto
incontrarci, abbracciarci o prendere un caffe' insieme.
Cose che erano scontate, ci sono diventate preziose.
Noi che siamo impegnati nel Travel non abbiamo mai
smesso di darci da fare per cercare nuove strade di
comunicazione e sviluppo che possano far ripartire appena
possibile il nostro settore.
Così il coraggio e la solidarietà ci hanno portato attraverso
questo tempo insieme. Ci siamo avvicinati , ascoltati di piu,
abbiamo imparato uni dagli altri
Solo augurarci che il 2021 farà scomparire il Covid-19 è
davvero il più bel augurio che possiamo farci e possiamo
fare a tutti, indistintamente.

for the hot

months, but

also all year
round.

Vi auguro un anno 2021 pieno di viaggi !!!
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