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Czym jest Ryanair?

Jak wygląda strona internetowa firmy?

Omówienie strony na podstawie heurystyk Nilsena

Co jest nie tak ze stroną Ryanair? Czy to już darkpattern?

Kilka wskazówek i zmian, które wpłynęłyby na
zadowolenie kielnta końcowego

W tej
prezentacji
znajdziesz:
Oto poruszane przez nas tematy:



Czym jest Ryanair?
To irlandzkie tanie linie lotnicze z
siedzibą w Dublinie. Flota Ryanair liczy
412 samolotów typu Boeing 737-800.



Ryanair, tani ale...



Strona Ryanair

Tu kupisz swój lot, ale nie tylko...

Poza standardowym zakupem biletów
lotniczych na stronie Ryanair możemy
również wynająć auto, hotel czy zakupić
bilet na atrakcje turystyczne w danym
miejscu.
Dodatkowo strona oferuje zakup różnych
udogodnień podczas lotu między innymi:
wykupienie jedzenia, pierwszeństwo
wejścia czy magazyn pokładowy. 

*oferta przedstawiona na stronie różni się
w zależności od kraju.



Strona Ryanair, 
a heurystyki Nilsena



Pokazuj status systemu

Podczas zakupu widzimy "miejsce", w którym
aktualnie jesteśmy i ile kroków nam jeszcze
zostało do sfinalizowania biletu

Warto jednak zauważyć, że dla
różnych usług status sytemu jest
przedstawiony nieco inaczej
(w przypadku lotów jest on znacznie bardziej widoczny
niż w pozostałych usługach)



Wybór miejsc w samolocie
zobrazowany jest jako przekrój
samolotu z widokiem od góry.

Dzięki temu klient jest w stanie
wyobrazić sobie jak będzie
wyglądało jego realne miejsce

Zachowaj zgodność z rzeczywistością



Daj użytkownikowi pełną kontrolę

Nie można cofnąć do
poprzedniego kroku, nie ma
również przycisku "wróć"

Bezpośrednio z koszyka nie da się
usunąć danego lotuZ tym Ryanair ma mały problem...

ale można wybrać liczbę
bagaży



Trzymaj się standardów i zachowaj spójność

Jeśli coś może być kliknięte, to jest to
wyraźny button

RyanAir jest spójny z funkcjami i opcjami na swojej stronie.

Jeśli coś może być włączone lub wyłączone,
to mamy przełącznik, który zmienia swój

kolor



Trzymaj się standardów i zachowaj spójność
Dodatkowo zachowuje spójność, gdy wychodzimy poza same loty

Gdy RyanAir udostępnia nam inne systemy  do rezerwacji innych usług/rzeczy takich jak np: Hotel lub
Samochód, to w tych systemach zachowuje wygląd zbliżony do podobnych stron z danego sektora, jak np
Booking



Zapobiegaj błędom

RyanAir w pewnym sensie
bazuje na błędach
użytkownika, ponieważ im
więcej ich on popełni, tym
prawdopodobnie więcej
zapłaci. 
Podpuszcza użytkownika 
do tych błędów, stosując
różne kolory przycisków... 

..na szczęście RyanAir
pozwala "naprawić
swoje błędy" chwilę po
przypadkowym
kliknięciu lub w
dowolnym momencie
operacji



Pozwalaj wybierać, zamiast zmuszać 
do pamiętania

Jeśli chcemy powtórzyć jakiś
wybór w przypadku np. lotu
powrotnego, RyanAir
zapamiętuje nasz pierwszy
wybór i pozwala użyć go
ponownie

Strona zapamiętuje też nasze dane takie jak np.:
imię i nazwisko podróżnego czy dane karty
kredytowej, dzięki temu przy kolejnych lotach nie
musimy podawać tych samych danych 



Zapewnij elastyczność i efektywność
Strona pokazuje możliwe loty wraz z ceną dopiero po wybraniu miejsca wylotu i miejsca docelowego oraz daty i
wybraniu konkretnej oferty cenowej. Następne przeładowanie następuje po wyborze miejsc.
Strona nie posiada możliwości zaznaczenia wszystkich checkboxów na stronie zakupu biletu.

Strona wymaga
zalogowania się.

Można to zrobić za
pomocą Facebooka,

Google oraz utworzyć
konto na portalu.

Ryanair daje możliwość wyboru lotów
przez miejsce docelowe, ale też wybór

po cenie (tanie loty i promocje) lub
wybór eleastyczny taryfy gdzie podaje

się jedynie częściowe dane



Dbaj o estetykę 
Cała strona jest zbudowana w oparciu o 3 podstawowe kolory. Fonty na wszystkich podstronach
są spójne, a całość uzupełniają zdjęcia i grafiki charakterystycznych miejsc turystycznych.
Strona jest zaprojektowana estetycznie, nie występują żadne "wodotryski".



Dbaj  o umiar
Na każdej podstronie znajdują się tylko niezbędne elementy, które można wybrać. 
Warto jednak zauważyć, że umiar nie jest zachowany tylko w przypadku próby wciśnięcia dodatkowych
usług (zadajemy sobie jednak sprawę, że dla Ryanair to jeden z podstawowych elementów zarobkowych-
więcej zarabiają na dodatkowych usługach niż na samym bliecie lotniczym).

Strona głowna, na której bardzo dużo miejsca zajmuje
przestrzeń reklamująca produkty, jednak przyrównując
stronę do innych sklepów internetowych jest to całkiem

estetyczne i w granicach rozsądku.

Zwykła podstrona, z zachowaniem umiaru
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Zapewnij skuteczną obsługę błędów

Strona jasno mówi o
tym, jak powinno
wyglądać hasło

Strona nie akceptuje
tekstu w mailu, jeśli nie
posiada on @



Zadbaj o pomoc i dokumentację

1

Na stronie Ryanaira pomoc znajdziemy na każdym kroku. 
Pierwszy przykład to zakładka "Pomoc" na górnym pasku.
Ryanair kategoryzuje pomoc ze względu na obsługę klienta,
informacje o podróży  czy informacje związane z COVID-19 
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Na dole strony Ryanair również pokazuje możliwość posiadania 
 centrum pomocy, dodatkowo zachęca do kontaktu przez wybrane
social media 

Zadbaj o pomoc i dokumentację
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Zadbaj o pomoc i dokumentację

Ryanair na swojej stronie ma bardzo rozbudowaną
podstronę, gdzie znajdziemy najpotrzebniejsze informacje z
całym procesem podróży, a dodatkowo sekcję FAQ.  Jeśli
klient nie znajdzie potrzebnej informacji, na dole czeka na
niego czat.



Dlaczego Ryanair 
nie jest taki SUPER?
O darkpatternach i innych dziwnych praktykach
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Darkpattern w Ryanair
Na potrzeby prezentacji przeanalizowaliśmy proces zakupu biletów lotniczych . 

Już podczasz
pierwszego wyboru
strona pokazuje
najtańszą wersję jako
gorszą. Dodatkowo
ceny innych wersji są
podawane w formacie
"zł więcej "zamiast
pełnej ceny  



2

Darkpattern w Ryanair

Kolejna sekcja to
wybór miejsca
siedzącego, informacja
o bezpłatnych
miejscach jest
zamieszczona jako
mała informacja 
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Gdy wybierzemy już
nasze miejsce,
wyświetlana jest
informacja odnośnie
omijania tłumów i
kolejek. Łatwo przez
przypadek kliknąć
"dodaj", co później jest
problematyczne do
anulowania  

*Ciekawym zjawiskiem jest
również fakt, że w
rzeczywistości kolejki
oznaczone jako "Fast Track"
są zazwyczaj znacznie
dłuższe od standarodwych
kolejek

Darkpattern w Ryanair



Darkpattern w Ryanair
Przewoźnik Ryanair jest mistrzem w wymuszaniu na użytkownikach dodawania
dodatkowych oczywiście płatnych usług. Przez co bardzo często niedoświadczone osoby
oraz nieodporne nieświadomie zwiększają koszt podróży. Nasz przykład: po wyborze kilku
opcji cena zmieniła się z 39zł na 184 zł 



Wnioski
Widać, że strona jest przemyślana i  spójna. Stara się być czytelna i intuicyjna, choć nie
można też zapomnieć o różnego rodzaju nietypowych zabiegach.

W swoich praktykach Ryanair często wykorzystuje "presje czasu i dostępności" czy to
w odniesieniu do konkretnych biletów ("pozostały 2 miejsca w tej cenie"), czy w
odniesieniu do promocji ( promocje obowiązujące tylko 24h).

Warto również zwrocic uwagę na to, że strona wykorzystuje często niewiedzę lub
pośpiech klienta (informacje, które mówią np. że trzeba coś wykupić, żeby móc się
odprawić, a w rzeczywistości wystarczy poczekać, przyciski ustawione i wyróżnione w
taki sposób, aby konsument szybciej kliknął droższą opcje). Co oczywiście prowadzi do
zwiększenia koszyka użytkownika



Propozycje zmian
Z perspektywy konsumenta: dobrze by było zaprzestać praktyk wprowadzających w błąd i
postawić nacisk na przejrzyste i zrozumiałe zasady.

Zdajemy sobie sprawę, że Ryanair bazuje na tanich biletach, ściągając w ten sposób
klientów do siebie, a zarabia głównie na dodatkach ( w związku z czym ograniczenie
"wciskania" udogodnień dla klientów jest raczej nieosiągalne, gdyż jest to istotny element
finansowania firmy). Chcemy jednak zaproponować mechanizm, który odwołuje się do
podstawowych odruchów ludzkich - mianowicie człowiek nie lubi tracić tego, co już posiada.
W związku z czym może warto byłoby przemyśleć czy nie lepiej proponować klientom 
 pakiety lotów z dodatkami/udogodnieniami, w których klient mógłby sam usunąć dane
udogodnienie i tym samym zmniejszyć kwotę pakietu. 



Dziękujemy
za uwagę!
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