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Mowa o znanej (zapewne większości) stronie firmy z Amster-
damu. Znanej nie tylko z tego, że całkiem łatwo i wygod-
nie można dzięki niej zarezerwować nocleg na wyjazd, ale 

też z tego, że wywiera dosyć dużą presję na użytkownikach. 
Serwis agreguje informacje o różnego rodzaju hotelach więk-

szych i mniejszych, pensjonatach, pokojach gościnnych. Każdy 
może dołączyć, dodać swoją ofertę. Społeczność weryfikuje takie 
miejsce i gdy okaże się niskich standardów – wypadnie w końcu 
z serwisu. Bariera wejścia z pozycji osoby zgłaszającej swój obiekt 
nie jest duża. Opłaty za umieszczenie oferty też są na poziomie 
akceptowalnym – zależnie od regionu jest to kilkanaście procent, 
odliczanych od ceny, jaką właściciel obiektu prezentuje gościom 
(co oznacza, że gość płaci dokładnie tyle, ile widzi na stronie, zaś 
serwis rozlicza swoją prowizję z właścicielem obiektu poza trans-
akcją, w której bierze udział potencjalny gość).

Dlaczego serwis stał się tak popularny? To dosyć proste – agreguje 
bardzo dużo obiektów, utrzymując zarazem spójny (a więc porów-
nywalny) sposób opisu miejsc, ustalanie cen czy formularz rezer-
wacji i płatności (jeśli jest on-line). Oferuje darmowe przewodniki 
i mapy. Prezentuje opinie innych gości, by wybór danego lokalu 
na pewno był uwiarygodniony (w końcu rekomendacja innych to 
najlepsza reklama, a ostrzeżenie od rzeczywistych osób jest naj-
większą antyreklamą). Z punktu widzenia klienta jest to wyśmie-
nite rozwiązanie. 

Z kolei z perspektywy wystawiającego swój obiekt zalet też 
jest wiele: serwis pomaga ulepszać wyświetlane oferty, pozy-
cjonuje, ułatwia współpracę z firmami oferującymi inne usługi, 
np. transportowe czy gastronomiczne. Co ważne – dodany obiekt 
można łatwo obejrzeć, sprawdzić dostępność w kalendarzu. Zdej-
muje to wielu drobniejszym graczom na rynku problem z głowy 
w postaci konieczności stworzenia strony internetowej z opcjami 
rezerwacji i płatności. Do tego firma dosyć agresywnie promuje 
swoją platformę oraz wystawione w niej hotele czy pokoje. A to 
nie wszystko, bo tak naprawdę serwis pomaga… „nagonić” klien-
tów, którzy wybiorą pokój za pośrednictwem platformy od razu, 
gdy tylko na stronę wejdą. 

Jak firma z Amsterdamu to robi, że odwiedzający, którzy chcieli 
się rozejrzeć po cenach, kończą swoją wizytę opłaconą rezerwa-
cją? Tu wkraczają wszystkie UX-owe sztuczki i chwyty, dobrze prze-
myślane i często przetestowane, znane pod zbiorczą nazwą dark 
patterns.

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU!
Jak wymóc działanie na użytkowniku, który przed sekundą otwo-
rzył stronę główną serwisu? Wystarczy wyświetlić informację 
o dużym rabacie (Rysunek 1)! Co powiecie na 50%? Wystarczy się 
zalogować bądź zarejestrować!

Rysunek 1. Zachęcające do zalogowania rabaty*

Trudno w spokoju przeglądać oferty, gdy atakuje nas tak kuszący 
baner. Co daje zalogowanie do serwisu? Nam, jako klientom, ra-
baty (może, bo przecież to nie jest żadna konkretna oferta, tylko 
zapowiedź, że jakieś zniżki gdzieś tam są…). A co firma zyskuje, 
jak użytkownicy się logują? Bardzo wiele! Na przykład możliwość 
śledzenia, co interesuje daną osobę: jakie lokalizacje, które termi-
ny, ceny, konkretne obiekty. Wystarczy raz rozejrzeć się po ofertach 
w serwisie, by do przysłowiowego „końca życia” ścigały nas mailin-
gi z „kuszącymi jak pączki” (kto widział, to wie :)) ofertami w tych 
właśnie lokalizacjach, cenach, terminach itd. itp, które oglądaliśmy. 
To sprawia, że użytkownicy wracają. A gdy wracają, rezerwują. 
A gdy rezerwują – firma zarabia. I ten cykl się powtarza.

CO DALEJ? CZYLI PRZYKŁADY
Czas uruchomić wyobraźnię. Weźmy pod uwagę następujący przy-
kład: szukamy hotelu w Krakowie, w maju. Daty i miejsca przypad-
kowe. Wklepujemy dane w wyszukiwarkę i widzimy… takie przy-
jemne komunikaty (Rysunek 2 i Rysunek 3). 

Czy zaczynacie czuć presję? Widzicie już ten urlop pod namio-
tem, bo nie chciało się Wam szukać noclegu wcześniej, a teraz – jak 
widać – „dostępność spada” i aż „538 osób szuka” w tym terminie, 
w tym mieście, tego samego, co Wy! Co teraz?

UX dark patterns ciąg dalszy, czyli 
jak z głową zarezerwować hotel
Twórcy serwisów nieustannie poprawiają customer experience, czyli ścieżkę 
swojego potencjalnego klienta. Dzięki usprawnieniom sprzedaż wzrasta, gdyż 
coraz więcej osób nie tylko przegląda ofertę, ale ją finalizuje udaną płatnością. 
Organizacja wymarzonych wakacji to nie jest prosty temat, w związku z tym presja 
– by strona działała jak najlepiej, a cały proces był prosty – jest olbrzymia. Nie tyl-
ko zresztą presja, potencjalne zyski są też spore i warto o nie zawalczyć. Dlate-
go tak wiele różnego rodzaju ciekawostek UX-owych można znaleźć na stronach 
związanych z podróżowaniem, a konkretnie z rezerwacją hoteli i pensjonatów.
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Wygląda na to, że trzeba się zdecydować już i teraz. I na to firma 
liczy – że jako użytkownik serwisu zobaczycie te komunikaty, prze-
straszycie się, że zaraz wszystkie ciekawe (albo w ogóle wszystkie!) 
noclegi znikną z mapy i urlop będzie w ruinie. 

Takie wrażenie pogłębia mapa. Spójrzcie na Rysunek 4:

Rysunek 4. Mapa hoteli i pensjonatów

Widać wyraźnie: jeszcze przed chwilą było mnóstwo dostępnych 
miejsc. Ale „za późno!”. Piny z czerwonymi kropkami pokazują na 
mapie te hotele czy pensjonaty, gdzie zupełnie nieoczekiwanie, 
dosłownie przed chwilą, miejsca się skończyły. Pinów z białą kropką 
jest podobna ilość, ale nagromadzenie znaczników z alarmującym 
czerwonym kolorem potęguje niepokój i skłania do pośpiechu. 

A spieszyć się trzeba, o czym przekonuje podgląd w jakimś do-
stępnym hotelu (klik w biały pin). Na Rysunkach 5 i 6 pokazano ko-
lejne komunikaty, jakie atakują oglądającego ofertę: 

Rysunek 5. Zwykle niedostępne, ale Ty masz szczęście!

Rysunek 6. Uwaga, za moment ceny wzrosną!

Presja jest coraz większa! Co więcej: słusznie. Znajdujecie bo-
wiem ciekawy hotel, jest dostępny, ale: widzicie, że zostały tylko 
dwa apartamenty (Rysunek 7). Bezpośrednio pod taką ofertą ma-
cie inną, z komunikatem „Niewiele Ci zabrakło” (Rysunek 8). Czy to 
znaczy, że ta oferta była aktualna sekundę temu?

Rysunek 7. Jeszcze tylko dwa!

Rysunek 8. A to pech! Sprzedało się… kilka dni temu!

Jak się okazuje, nie. Ta oferta jest nieaktualna od kilku dni. Ale 
trzeba to doczytać – a w pędzie i stresie jest ogromna szansa, że 
użytkownik tylko rzuci okiem, po czym przestraszy się czerwo-
nych alertów. Co to da? Otóż zwiększy prawdopodobieństwo, że 
jeśli oglądamy jakąś ofertę i nie mamy pewności, to tę pewność 
„zyskamy”, widząc, jak szybko inne miejsca stają się niedostępne. 
W końcu urlop to ważna sprawa, lepiej zdecydować szybko i „coś” 
mieć, niż nie mieć gdzie spać, prawda?

A GDYBY TAK MIEĆ CZAS I PRZYJRZEĆ 
SIĘ OFERTOM?
Załóżmy, że nie dajemy się ponieść emocjom i dajemy sobie czas, 
by rozejrzeć się w ofertach. Chcemy sprawdzić opisy danych lokali-
zacji, porównać ceny. Nawet jeśli obiekty znikają (albo mają opisy, 
że dosłownie przed sekundą jeszcze były na liście…), nie stresuje-
my się, szukamy wytrwale. Czytamy opinie, po których spodziewa-
my się uzyskać więcej rzetelnych informacji. Opinia społeczności 
jest ważna, w końcu komentują osoby, które w tych miejscach były, 
widziały na własne oczy, zrobiły zdjęcia. Ufamy.

Rysunek 9 to przykład opinii, jaką ma jeden z hoteli. Jest to opinia 
zbiorcza, jak widać – na bazie 91 opinii (czy to mało, czy to dużo, 
niech każdy oceni sam). Obiekt ma opis „Wyjątkowy”, co sugeruje, 
że przytłaczająca większość z tych opinii była bardzo dobra. Ekspo-
nowane, ostatnio dodane opisy bardzo zachęcają! To pocieszające, 
wzbudzające chęć zarezerwowania noclegu. Czy jednak na pewno?

Rysunek 2. Dużo osób szuka w tym samym momencie

Rysunek 3. Dostępność spada!
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Rysunek 9. Wyróżniona opinia

Spójrzmy na Rysunek 10. Wszystkie screeny są z kwietnia 2018 
roku. Są to realne ujęcia – takie, jak każdy z nas by wtedy mógł zo-
baczyć, szukając na maj jakiegoś noclegu w Krakowie. Oglądamy 
więc oferty, zerkamy na opinie – są dobre! Tylko chwila, z jakiego 
okresu tak naprawdę pochodzą? Uwaga, dwie najwyżej wyświetla-
ne (i prezentowane w miniaturce na ekranie głównym oferty tego 
miejsca) są z… sierpnia 2017 roku i sierpnia 2016 roku. „Aktualne”, 
biorąc pod uwagę, że są sprzed roku i sprzed dwóch lat. Rodzi się 
pytanie – czy to manipulacja, czy jeszcze nie?

Godna polecenia jest też druga opinia z wyświetlanych – ma 
wysoka notę (7,5 to nie aż tak źle). Sam komentarz jednak nie jest 
pozytywny: niewygodnie, drogo, nie polecam. Suma ocen jest jed-
nak tak liczona, że i tak wychodzi całkiem nieźle. Jak więc zaufać 
opiniom? Czyżby znowu potwierdzało się, że ufać można, ale tylko 
negatywnym? :)

Rysunek 10. Widok opinii

I KWINTESENCJA!
Na koniec Rysunek 11, czyli zbiorczy widok oferty jakiegoś pokoju, 
tak charakterystyczny dla serwisu. Aż cztery komunikaty są pod-
świetlone kolorem czerwonym, każdy ma na celu wzbudzenie po-
śpiechu w oglądającym – nawet nie zachęcenie, ale wymuszenie 
kliknięcia „rezerwuję”. Czytajmy to tak: jest pokój z dwoma łóżka-
mi pojedynczymi. „Zostały tylko 3 pokoje” – nie jest źle. Ale jak się 
przyjrzymy, to „ktoś właśnie dokonał tu rezerwacji”, więc zaczyna 
się robić nerwowo. Zwłaszcza że „6 osób ogląda teraz ten obiekt”. 
Czy się wahamy? Jeśli tak, wyskakuje okienko z „alertem ceno-
wym”. Taka okazja się nie powtórzy, co więcej: ta też zaraz zniknie!... 
Klikamy?

Rysunek 11. Kwintesencja

PODSUMOWUJĄC
Zaprezentowane działania są bardzo dobrym przykładem, jak wy-
korzystać dobre UX-owe pomysły, by wymusić na użytkownikach 
określone działanie. Jak oglądających stronę zestresować, pona-
glić, przekonać. Efektem jest zarobek serwisu, zadowolenie wysta-
wiających oferty (ruch w interesie i też zarobek), a nawet zadowo-
lenie przeglądających. Czasami faktycznie lepiej szybciej podjąć 
decyzję, mieć zarezerwowany nocleg i „całe to szukanie z głowy”. 
Tylko czy na pewno chcemy planować urlop pod taką presją, z wy-
skakującymi alertami, straszącymi, że zaraz coś nam umknie? Może 
idea samego urlopu nam tu też umyka? 

Na koniec warto zaznaczyć, że dbanie o dobry, przejrzysty UX 
jest działaniem na korzyść użytkownika. Takie jest podstawowe 
założenie. Szkoda, że czasami się gdzieś „gubi” w walce o rosnące 
słupki sprzedaży.

*Rysunki pochodzą z serwisu świadczącego usługi rezerwacji nocle-
gów online i na potrzeby artykułu zostały zmodyfikowane

KATARZYNA MAŁECKA
katarzyna@teina.co

Autorka od 9 lat odpowiada za prowadzenie 
projektów IT, posiada także praktyczne doświad-
czenie z zakresu UX: tworzenia logiki user flows, 
prototypowania (makiety lo-fi) oraz prowadze-
nia badań jakościowych w formie indywidual-
nych wywiadów, przy użyciu eye-trackera oraz 
EEG. Zawodowo: właścicielka agencji badawczej. 
Prywatnie: autorka bajek dla dzieci.


