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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДУ 
В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Туризм і технічний прогрес йдуть пліч-о-пліч упродовж багатьох 
років. Сьогодні туристи використовують технології у всіх можливих 
випадках. У дорозі мобільні телефони задовольняють різні потреби 
туриста. Популярність мобільного доступу в Інтернет і мобільних 
пристроїв стає дедалі більшою, особливо у сфері туризму. Мобільне 
маркування, засноване на QR-кодах, дає можливість збільшити доступ-
ність мобільних послуг і миттєво отримувати інформацію. У результаті 
QR-коди надають додатков зручності туристам.

Сканування коду QR дає змогу користувачеві отримати детальну 
інформацію про відсканований елемент. Додатки, які використову-
ються для сканування QR-кодів, можна знайти практично на всіх 
смартфонах [4].

Мандрівники, у яких є смартфон, оснащений спеціальним додатком 
для зчитування, можуть легко отримати доступ до інформації QR-коду 
(тексту, фото, відео, веб-сторінки і т. д.). Туристи можуть сканувати 
QR-кодовані галереї, визначні місця, пам'ятники та природні об’єкти 
під час їхнього відвідування та отримати детальну інформацію, не 
використовуючи путівник.

Музей і художні галереї можуть запропонувати докладне пояснення 
предметів і робіт, не витрачаючи великих коштів. Музеї використо-
вують QR-коди, щоб дати відвідувачам і екскурсантам можливість 
самостійно знайомитися з експонатами, вибираючи мову, якою вони 
будуть отримувати інформацію; розширити можливості екскурсовода, 
який зможе під час екскурсії ілюструвати свою розповідь додатковими 
матеріалами; проводити з дітьми ігри та інтелектуальні змагання, де 
кожен QR-код – це питання щодо музейної експозиції, відповівши на 
яке, отримуєш ключ до наступного завдання; запропонувати своїм 
відвідувачам мультимедійну версію. Експонат може відображати багато 
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інформації, проте QR-код може містити більше зображень, відео- та 
аудіоданих. Прості екскурсії можуть стати відеоекскурсіями. Сьогодні 
деякі музеї використовують різні методи презентації для залучення 
більшої кількості відвідувачів [1].

Археологічний музей Болоньї використовує QR-коди для аудіоекс-
курсій щоб показати свої колекції. Такі тури створені для нових гале-
рей: стародавнє грецьке, римське, єгипетське мистецтво; візантійське 
і середньовічне мистецтво; африканське мистецтво. Як тільки код буде 
відсканований, користувач потрапить в онлайн-версію аудіотуру.

Смітсонівський природничий музей у Вашингтоні використовує 
QR-коди в рамках виставки про неандертальців, сканування яких дозво-
ляють відвідувачам подивитися, як вони будуть виглядати неандерталь-
цями, і поділитися фотографією зі своїми друзями в соціальних мережах.

Національний музей Кракова використовує QR-код для мультиме-
дійного представлення своїх експонатів. Коли турист сканує QR-код, то 
бачить, наприклад, як драматична акторка Гелена Моджеєвська сходить 
з картини і звертається до нього. Таким чином, турист зустрічається 
з мультимедійним виміром твору мистецтва, яке не є мультимедійним, 
бо ж це просто намальована картина. Проте, музей записав такий 
відеоролик, у якому Гелена Моджеєвська нібито сходить з картини 
і розповідає свою історію [5].

Останнім часом багато готелів стали застосовувати сучасні мобільні 
технології для досягнення поставлених завдань. Для підвищення ком-
форту і зручності клієнтів готелі готові запропонувати багато сервісів 
із використанням QR-коду. Наприклад, відсканувавши зображення 
коду, можна отримати корисну туристичну інформацію, оплатити свій 
номер або навіть використовувати QR-код як ключ від готельного но-
мера. Поряд з цим коди можуть виконувати функцію «cash back», тобто 
поверти гостям частину коштів (грошей), витрачених на придбання та 
оплату товарів та послуг.

У Нідерландах, у місті Арнем, функціонує готель Modez, у якому 
інтер’єр одного з номерів складається з унікальних QR-кодів, що по-
кривають поверхні стін, драпірування і навіть постільних речей. Кожен 
гість, що замовив цей номер і бажає відсканувати QR-код, може перейти 
за посиланням і отримати доступ до еротичних фотографій. За словами 
автора ідеї, задумка полягала в тому, щоб занурити гостей цього готелю 
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в неповторну атмосферу любові. Готель Otium Eco Club Side в Туреч-
чині використовує QR-код у таких випадках: дорожні знаки готелю 
з QR-кодом, відображають адресу готелю і контакти для користувачів 
смартфону, завдяки чому вони можуть легко отримати інформацію 
візуально; меню ресторану Otium використовує QR-коди, які дають 
докладну інформацію про поживну цінність їжі та відео приготування 
кожної страви в меню. Готель Four Seasons Hotel Austin в США пропонує 
коктейлі у своєму барі, при замовленні яких відвідувачам видають сер-
ветки із зображенням QR-коду. Відсканувавши отриманий унікальний 
код, кожен гість потрапляє на сторінку цього готелю у Facebook. Часто 
користувачів смартфонів, що відсканували QR-код, очікує сюрприз і вони 
можуть отримати безкоштовний напій або закуску в місцевому барі [6].

Заклади харчування можуть також легко використовувати QR-ко-
ди, щоб надати своїм клієнтам інформацію про страви та напої, які не 
вмістилися в меню. Сканування QR-кодів дає можливість відвідувачам 
отримати додаткову необхідну інформацію про калорії і рецепти, реко-
мендації та протипоказання. Також цю технологію можна використати, 
щоб мотивувати клієнтів створювати власні відеоролики (ведення 
власного каналу на Youtube дасть змогу не тільки рекламувати свій 
заклад серед мільйонної аудиторії, а й принесе додатковий прибуток) 
про інгредієнти та технологію приготування їжі. За межами ресторану 
QR-код на рекламних щитах може стати закликом до дій, сканування 
якого повідомляє про акцію, дарує знижки або ж відкриває секретне 
меню чи страву, яка доступна тільки для клієнтів, що відсканували 
код [3, c.142–145].

Для прикладу, міні-пивоварня «WJ King» нещодавно стала першою 
пивоварнею у світі, яка запустила своє виробництво в кожному пабі 
Англії, щоб максимально використовувати нові маркетингові техноло-
гії. Для цього вони почали встановлювати QR-коди на кожну пляшку 
пива. Клієнти, як правило, хочуть знати, як їхні напої виготовляються, 
щоб зробити усвідомлений вибір, яке пиво спробувати. Саме тому «WJ 
King» через QR-коди заохочує клієнтів цікавитися інформацією про 
процес пивоваріння, а також смаком і сортами кожного пива.

Магазини подарунків використовують QR-коди з тією ж метою –ін-
формувати про продукт. Деякі з них додають і музику. Магазини пе-
ретворюють QR-коди в успішні маркетингові кампанії.
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«JCPenney» (мережа універмагів у США) використовує QR-коди 
в різдвяний сезон, щоб створити особливий настрій для тих, хто дарує 
і для тих, хто отримує подарунки. Під час сезону «JCPenney» пропонує 
скористатися QR-кодом у 1100 своїх магазинах. Проте замість того, 
щоб просто надавати клієнтам уже створений QR-код, вони дають 
змогу створити свій. Підійшовши до прилавка, покупці отримують 
подарункові QR-код теги, які дозволяють їм сканувати код, запису-
вати приватне голосове повідомлення, а потім прикріплювати тег до 
їх подарунка. Як тільки одержувач подарунка сканує QR-код, він чує 
попередньо записане повідомлення від дарувальника [7].

У Кореї компанія Tesco запустила кампанію під назвою «Нехай 
магазин прийде до людей». Вони створили віртуальний магазин Tesco 
на станціях метро. Клієнти закуповують продукти шляхом скануван-
ня QR-коду потрібного товару, а після закінчення покупок куплені 
товари доставляються на їх домашню адресу. Завдяки такій кампанії 
онлайн-продажі компанії виросли на 130 % [2].

Технології та туризм – це дві сфери, з якими люди стикаються в повсяк-
денному житті. Найбільші компанії світу починають налаштовуватися 
на ті переваги, які можуть забезпечити мобільні платежі як для бізнесу, 
так і для клієнтів. McDonalds, Costa і Starbucks недавно впровадили без-
контактний платіж, у той час як клієнти останнього можуть автоматично 
відправляти й оплачувати їх замовлення через завантажений додаток. 
Оплата товарів і послуг за допомогою смартфону швидко стає заміною 
кредитних карток і готівки. В Україні реалізація QR-технологій поки що 
не поширена, хоча популярність мобільних телефонів серед населення 
висока, проте усвідомлення ефективності та необхідності використання 
цієї практики залишає бажати кращого. Створення цікавого і творчого 
контенту для направлення клієнтів – це найважливіша річ, яку слід 
враховувати при розробленні QR-кодової кампанії.
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