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THE EFFECT OF ACTIVATING COMPONENTS ON THE PROPERTIES 

OF PHOSPHORUS-SLAG BINDERS 
 

Abstract. The formation of granulated phosphorus slag in the production of phosphorus, 
which is the raw material of unburned ecophosphoslag binders, is shown. These binders can be an 
alternative material to replace Portland cement. The brand strength of ecophosphoslag binders 
with the addition of 10% Portland cement, 4% bischofite or 2% sodium hydroxide, respectively, 
reaches 44.1; 28.1 and 45.3 MPa, and calcium hydrasilicate CSH (I) appears in hardened systems. 
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ФОСФОРОШЛАК БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАРЫНЫҢ 

ҚАСИЕТТЕРІНЕ БЕЛСЕНДІРЕТІН КОМПОНЕНТТЕРДІҢ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Жанбаған экофосфошлак байланыстырғыштардың шикізаты болып та-
былатын фосфор өндірісінде түйіршіктелген фосфор шлактарының түзілуі көрсетілген. 
Бұл байланыстырғыштар портландцементтің орнына баламалы материал бола алады. 
10% портландцемент, 4% бишофит немесе 2% натрий гидроксиді қосылған экофосфошлак 
байланыстырғыштардың маркалық беріктігі сәйкесінше 44,1-ге; 28,1 және 45,3 МПа, ал 
кальций гидрасиликаты CSH (I) шыңдалған жүйелерде пайда болады. 

Түйін сөздер: түйіршіктелген фосфор шлакы, активатор, бисофит, портландце-
мент, натрий гидроксиді, фосфорлышлак байланыстырғыш, аморфит, соаморфит, кри-
сталлит. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ  

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОНАҚ ҮЙ СЕКТОРЫ МЫСАЛЫНДА 
 

Андатпа. Мақалада экономикалық, статистикалық, марткетингтік және географи-
ялық кешенді талдаудың нәтиежелері көрсетілген және қаланың қонақ үй қызметтері 
секторына кешенді баға берілген. Кешенді бағалау критерийлері ретінде: қонақ үйлер мен 
бөлмелер санаты; баға саясаты, көрсетілетін қосымша және стандартты қызметтер 
спектрі тандалып алынды. Сонымен қатар, Алматы қаласындағы орналасқан қонақ үй-
лердің ArcGIS бағдарламасында картасы жасалынды. 

Түйін сөздер: қонақ үй нарығы, геоақпараттық жүйе, маркетингтік зерттеу, ста-
тистикалық талдау, электрондық карта, инфографика. 

 
Кіріспе 
Елімізде туризмді дамытудың стратегиялық басымдықтары Қазақстан 

Республикасында туризмді дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасында айқындалды. Оның аясында еліміздің ТОП-10 бағыты-
на Алматы өңірінің тау кластері енгізілді. Бұл өңірдегі эко және тау туризмін 
дамытудың маңыздылығы мен басымдығын көрсетеді. 

Зерттеу жүргізу қажеттілігі:  
Біріншіден, ақпарат қонақжайлылық индустриясында шешім қабыл-

даудағы негізгі фактор болып табылады;  
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Екіншіден, ақпарат қонақ үй кәсіпорнының тәуекел дәрежесін едәуір 
төмендетеді;  

Үшіншіден, маркетингтік зерттеулер қонақ үй қызметтері сегментіндегі 
жағдайдың нақты көрінісін алуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта туристік индустрияның барлық салаларын дамытудың 
маңызды шарты ақпараттық технологияларды туристік-рекреациялық жобалау-
дан бастап осы саладағы әртүрлі кәсіпорындардың қызметін жүзеге асыруға 
дейінгі барлық кезеңдерде пайдалану болып табылады. 

Жаңа туристік және рекреациялық жобаларды құру үшін Аумақты эконо-
микалық талдау ғана емес, сонымен қатар туристік саланың қолданыстағы және 
болжамды ресурстарының графиктері, кестелері мен карталары арқылы визуал-
ды ұсыну қажет. 

Ақпараттық технологияларды туристік-рекреациялық жобалауда және 
аумақтарды игеруде пайдаланудың перспективалы бағыты негізінде элек-
трондық (цифрлық) картографиялауға жататын тақырыптық геоақпараттық 
жүйелерді (ГАЖ) әзірлеу болып табылады.  

Зерттеу обьектісі ретінде Алматы қаласындағы қонақ үйлер алынды. Се-
бебі, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанның әрбір екінші ше-
телдік туристі Алматыға келеді. Соңғы 5 жылда қалада шетелдік туристер саны 
301 мыңнан 435,6 мың адамға дейін 1,4 есеге артты. Ішкі туристер саны 2,1 есе 
420 мыңнан 898 мыңға дейін өскен. Сонымен қатар, туристердің жалпы саны 
85% - ға артты. Орташа жылдық өсу қарқыны 10-12% құрайды. Шетелдік тури-
стердің ең көп ағыны Ресейден (26,3%), ҚХР (8%), Өзбекстаннан (6%), Қыр-
ғызстаннан (5%), Үндістаннан (5%) байқалады. Сондай-ақ, Түркия, Оңтүстік 
Корея, Германия, АҚШ, Франция, Италия, Гонконг және Жапониядан келіп 
Алматы қаласына тұрақтайды [2]. 

Мақала мақсаты мен міндеті: 
- Қонақ үй саласында ГАЖ-дың қолданылуын зерттеу; 
- Қонақ үйді бағалау үшін оның жіктелу параметрлерін анықтау; 
- Алматы қаласында орналасқан Қонақ үйлердің соңғы жылдардағы 

жағдайына статистикалық және маркетингттік зерттеу жасап оны талдау; 
- Алматы қаласында орналасқан Қонақ үйлердің ArcGIS бағдарламасын-

да картасын жасап, атрибуттар кестесіне Қонақ үйлердің жіктеу параметрлері 
бойынша ақпараттарды жинап, тортыру және алынған нәтиеже бойынша талдау 
жасау. 

 
Материалдар мен әдістер 
Қонақ үй секторонда ГАЖ-дың қолданылуы   
ГАЖ мәні сипаттамалық ақпаратты (ең алдымен сандық және мәтіндік) 

белгілі бір аумақпен байланыстыру қабілетінен тұрады. Компьютерлік картала-
рды жасау кезінде табиғи ортаны тақырыптық картаға түсіру, сондай-ақ ГАЖ 
әзірлеудің бағдарламалық құралдарына енгізілген жаңа мүмкіндіктер қолданы-
лады.  
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Қазіргі ГАЖ оларды туристік кәсіпорынды маркетингтік талдау үшін 
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ESRI ArcGIS Desktop ортасында кеңістіктік ақпарат негізінде маркетингтік 
зерттеулер жүргізу үшін; 

* ArcGIS Spatial Analyst-кеңістіктік талдау жүргізу үшін; 
* ArcGIS 3D Analyst-3D визуализация көмегімен кеңістіктік талдау 

жүргізу үшін; 
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үшін; 
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деректердің күрделілік деңгейін, олардың байланысын және т. б. бағалауға 
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* CarryMap-модуль-бағдарламалық қабықтан және электрондық картадан 
тұратын орындалатын файл түрінде портативті, мобильді электрондық карталар 
мен ГАЖ жобаларын жасауға арналған ArGIS-ке кеңейту; 

* Vertical Mapper-MapInfo үшін үш өлшемді талдау модулі. Осы бағдар-
ламалық жасақтаманы қолдана отырып, қол жетімді координаттар бойынша үш 
өлшемді модельдер құруға, алынған модельдер бойынша әртүрлі зерттеулер 
жүргізуге және т.б. 
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Нәтижелер және талдау 
Қонақ үйлерді жіктеу жүйесінің негіздері 
Әр түрлі елдердегі қонақүйлерді жіктеу кезінде әр түрлі жүйелер қолда-

нылады, олардың бүгінде 30-дан астамы бар. Қазір әлемдегі көптеген адамдар 
саяхатшылар болып табылатындығын және өз елінде де, одан тыс жерлерде де 
жүретінін ескере отырып, бүкіл әлемдегі Қонақ үйлерді бір жолмен жіктеуге 
мүмкіндік беретін ортақ жүйені құру қажеттілігі туралы мәселе туындайды. 
Қонақ үй кәсіпорындарын жіктеу өте қиын, өйткені олардың алуан түрлілігі 
және әртүрлі мемлекеттердің қызмет көрсету сапасын бағалау критерий-
леріндегі айырмашылықтары бар. 

Әлемде әлі күнге дейін қонақ үй қызметінің деңгейін стандарттайтын 
бірыңғай ұйым жоқ. Қонақ үй кәсіпорындарын жіктеуге бірыңғай халықаралық 
көзқарасты қалыптастыру әлем елдерінің географиялық, әлеуметтік-эконо-
микалық мәдени, тарихи және басқа да даму аспектілерінің ерекшелігіне байла-
нысты мүмкін емес. Сондықтан бір санатқа жататын, бірақ әртүрлі елдерде ор-
наласқан қонақ үйлерде айтарлықтай айырмашылықтар болуы мүмкін [6, 7]. 

Қонақ үй бизнесінің әлемдік тәжірибесінде халықаралық жіктеу жүйесін 
қалыптастыру әрекеттерін UNWTO, халықаралық қонақүйлер мен мейрамхана-
лар қауымдастығы және басқа да беделді халықаралық кәсіби қауымдастықтар 
бірнеше рет жасаған. Демек, әр ел үшін қонақ үй индустриясы кәсіпорындары-
ның өзіндік жіктемесі бар. Мысалы, АҚШ-та қонақ үй санаттары гауһармен 
(бірден беске дейін) немесе сыныптармен (Moderate Tourist Class-тан superior 
Deluxe-ге дейін) белгіленеді. Ұлыбритания мен Грецияда тәждер мен латын 
әріптері ұзақ уақыт бойы бейнеленген. Содан кейін олар жұлдызды жіктеу жүй-
есіне көшті [8]. 

Қонақ үй кәсіпорындары келесі критерийлер бойынша жіктеледі: 
1) меншік нысаны; 
2) нөмірдің бағасы; 
3) орналасқан жері; 
4) жайлылық; 
5) сыйымдылығы; 
6) жұмыс ұзақтығы; 
7) тамақтану; 
8) болу ұзақтығы; 
9) функционалдық мақсаты; 
10) орналастыру құралдары. 
Меншік нысанына байланысты келесі қонақ үйлер бөлінеді: коммуналдық 

меншіктегі; жеке меншіктегі; ведомстволық; аралас меншік; қоғамдық ұйым-
дарға тиесілі; шетелдік капиталды тарта отырып құрылған. 

Бөлме бағасына байланысты Қонақ үйлерді бөлуге болады: бюджеттік, 
эконом-класс, орта, Бірінші сынып, пәтер, сәнді. 

Орналасқан жері бойынша қонақ үйлердің жіктелуі: қала шегінде, теңіз 
жағалауында, тауда орналасқан қонақ үйлер [9]. 
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Қонақ үй кәсіпорындарының жайлылық деңгейі бойынша жіктелуі: 
нөмірлік Қордың жай-күйі, жиһаздың, санитариялық-гигиеналық мақсаттағы 
заттардың, тамақтану кәсіпорындарының, ғимараттың, кірме жолдардың жай-
күйі, ақпараттық қамтамасыз ету, техникалық жарақтандыру, бірқатар қосымша 
қызметтерді ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Сыйымдылығына байланысты қонақ үйлер бөлінеді: шағын өлшемді (100 
бөлмеге дейін), орташа өлшемді (100-ден 300 бөлмеге дейін), үлкен өлшемді 
(300-ден 1000 бөлмеге дейін), алып өлшемді (1000-нан астам бөлме). 

Қонақ үйлердің ұзақтығына байланысты: жыл бойы, екі маусымда, бір 
маусымда. Берілген тағамға байланысты: толық қонақ үй (тұру және күніне үш 
рет тамақтану), тұру және тек таңғы ас[10]. 

Функционалдық мақсатына байланысты: іскерлік мақсаттағы қонақ үй-
лер, демалуға арналған қонақ, қысқа мерзімді аялдама жағдайында туристерге 
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын транзиттік қонақ үйлер, тұрақты тұруға ар-
налған қонақ үйлер. 

Алматы қаласындағы Қонақ үй секторын экономикалық талдау 
Алматы қаласы Қазақстандағы негізгі туристік бағыттардың бірі болып 

табылады. Қонақ үй секторының экономикалық жағдайын бағалау үшін соңғы 
жылдардағы статистикалық мәліметтерге зерттеу жасалып, диаграммалар құр-
дық. Бірінші суретте келушілердің қайда орналасатыны көрсетілген. Бірінші 
орында келушілердің 36,7 % туыстармен таныстарда тоқтайтының көреміз. 
Қонақ үйге тұрақтаушылар 26,8% құрайды (1-сурет). 

Зерттеу кезінде жас ерекшеліктері бойынша келушілердің негізгі тобы 35-
тен 44 жасқа дейін 41,3%-ды, 25-тен 34 жасқа дейін 25,3%-ды құрады. Негізінен 
келушілер жеке мақсатпен келді – 68,4%, ал қалған 31,6% – іскерлік және 
кәсіби мақсатта (1-сурет). 

Келушілердің ең көп саны Ресейден – 30,2%, Өзбекстаннан – 18%, Қыр-
ғызстаннан – 12,3%, Түркиядан – 11,3%, Украинадан – 8,5% болды. Келушілер 
шығыстарының негізгі бабы халықаралық тасымалдарға арналған көлік шығыс-
тары – 65,8% және орналастыру орындарында тұру шығыстары – 12,7% болып 
табылады. Шығыстардың елеусіз бөлігі тауарларды сатып алуға - 8,7% және 
тамақтануға – 8,3% келеді. Келушілердің мақсаттары әр түрлі, оның ішінде 
көрікті жерлер мен экологиялық туризмге келушілер 50%-дан асады (1-сурет). 

Халықаралық туристік ұйымның (UN WTO) есептеулеріне сәйкес панде-
мияға байланысты бүкіл әлемде Халықаралық туристік ағымдар 74%-ға төмен-
деді (2020 жылдың қорытындысы бойынша). Осындай жағдай Алматы қалсын-
да да байқалады. Мәселен, 2020 жылы Алматыға 163,8 мың шетелдік турист 
келді. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 72,7%-ға аз (1-сурет). Ішкі туристер са-
ны 624,9 мың адамды құрады (-30,4%, 2019 ж. – 898,5 мың адам). Халықара-
лық трендтер мен сарапшылардың пікірін ескере отырып, Алматы қаласы Ту-
ризм басқармасының алдына эпидемиологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі 
болжамдар бойынша 2024 жылға қарай туристер санын 2019 жылдың деңгейіне 
(1,2 млн адам) қол жеткізу мақсаты қойылды. Одан әрі жыл сайынғы өсім 6-7%. 
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1-сурет – Алматы қаласындағы қонақ үй скторана статистикалық талдау 
[авторлардың материалы] 

 
2012-2019 жыл аралығында Қонақ үйлердегі орналастыру орныдарының 

санының біртіндеп өскенің көруге болады (1-сурет). Ал пандемиядан кейін 
төмендегенің байқауға болады. Себебі, пандемия кезінде, көптеген бизнес 
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орындары жабылды. Бұл Қонақ үй секторын айналып өткен жоқ. 2021 жылдың 
8 айында Алматы қаласына екіжүз отыз бес мыңнан астам жолаушылар шетел-
дерден келді. Бұл көрсеткіш 2020 жылдың 8 айымен салыстырғанда 2 есе көп. 
Туристтердің 1/5 бөлігі және шетелден келушілердің 45%-ы Алматы қаласына 
келеді. Бұл көрсеткіш елге келетін әрбір екінші шетелдік турист болып табыла-
ды. Осыған байланысты жыл сайын қалада халықаралық деңгейдегі қонақ үй-
лер салынады. Бірақ, соңғы жылдарда болған жағдайларға қарамастан, соңғы 3 
жылда «Mercure», «Novotel», «Hilton» және «Holiday Inn Express» сияқты 
әлемдік деңгейдегі 4 қонақ үй ашылды [11]. 

Қонақ үй қызмет көсетуден тапқан табыс ең жоғарғы көсеткіші 2019 жы-
лы 32293,6 млн теңгені құрады. Ал соңғы жылдарда бұл көрсеткіш шамамен екі 
есеге қысқарғаның байқауға болады (1-сурет). 

Қонақ үй секторын ГАЖ технологиясын пайдаланып талдау 
ГАЖ технологиясын пайдалану арқылы ең алдымен қонақ үйлерді орна-

ластырып аламыз. Ғимараттарды картаға белгілеп болғанан соң, атрибуттар 
кестесінде Қонақ үйлердің мәліметтер базасын құрып аламыз. Атрибут 
кестесіндегі мәліметтерге байланысты, SQL сұрауларды пайдаланып өзімізге 
керек сурауларды орындай аламыз.  

Атрибут кестесінде: 
- Қонақ үй категориясы; 
- Рейтингі; 
- Ыңғайлылық; 
- Бос уақытта айналысуға болатын орындар; 
- Бөлмедегі ыңғайлылық. 
Бөлімдер бойынша атрибуттар кестесін толтырып талдау жасалды. Тал-

дау нәтижесінде Алматы қаласында 114 қонақ үй белгіленді. Қонақ үй катего-
риясы бойынша: 

5 жұлдызды – 10; 
4 жұлдызды – 37; 
3 жұлдызды – 36; 
2 жұздызды – 1; 
Жұлдызы жоқ Қонақ үйлер саны 30 екені анықталды. 
Қонақ үйдің ғаламтордағы рейтингісі бойынша 1-10 аралығындағы балл-

дан 9-дан жоғары баллдары бар 11 қонақ үй, 8-ден жоғары 68 қонақ үй, 7-ден 
жоғары 98 қонақ үй және 6-дан жоғары 107 қонақ үй бары белгілі болды (2-
сурет).  

Ынғайлылық бойынша Алматы қаласындағы барлық Қонақ үйлердің 
ішінен автокөлік тұрағы – 100, мейрамхана – 77, үй жануарларына – 13, бөлме-
ден сусын мен тамаққа тапсырыс беру мүмкіндігі – 88, тәулік бойы тіркеу орны 
– 107, Фитнес орталығы – 38, Темекі шекпейтіндерге арналған нөмірлер – 110, 
Әуежайдан / әуежайға дейін Трансфер – 83, мүмкіндігі шектеулі қонақтарға 
ыңғайлылық жасалған – 28, отбасылық нөмірлер – 80, СПА және сауықтыру 
орталығы – 35, Тегін Wi-Fi – 110, электромобильдерді зарядтау станциясы – 2, 
бассейн – 23 қонақ үйдің өзінде қарастырылған. 
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Келушілердің бос уақытында қонақ үй ішінде айналысатын орындар 
бойынша сауна – 49, массаж – 39, СПА процедуралары – 23, түрік моншасы – 
22, СПА-лаундж / релаксация аймағы – 22, жабық жүзу бассейні – 18, СПА/ 
сауықтыру қызметтері – 15, бүкіл дененің массажы – 14, балалар ойын алаңы – 
6, жұпқа арналған массаж – 6, түнгі клуб / диджей – 5, балалар клубы – 2, ашық 
монша – 2 және ыстық жылу көзі – 1 қонақ үйдің ішінде қарастырылған. 

Бөлмедегі ыңғайлылықтар бойынша ас үй / шағын ас үй – 28, жеке ванна 
бөлмесі – 104, кондиционер – 100, жұмыс үстелі – 100, ванна – 61, балкон – 40, 
жалпақ экранды теледидар – 111, дыбыс оқшаулау – 67, терезеден қарағанда 
әдемі көрінісі бар – 86, электр шайнек – 93, кофе / шай – 95 қонақ үй бөлме-
лерінде қарастырылған. 

 

 
 

2-сурет – ArcGIS бағдарламасы көмегімен жасалған  
Алматы қаласының қонақ үйлер картасы [авторлардың материалы] 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (84), 2022 
 

310 

Келушілердің бос уақытында қонақ үй ішінде айналысатын орындар 
бойынша сауна – 49, массаж – 39, СПА процедуралары – 23, түрік моншасы – 
22, СПА-лаундж / релаксация аймағы – 22, жабық жүзу бассейні – 18, СПА/ 
сауықтыру қызметтері – 15, бүкіл дененің массажы – 14, балалар ойын алаңы – 
6, жұпқа арналған массаж – 6, түнгі клуб / диджей – 5, балалар клубы – 2, ашық 
монша – 2 және ыстық жылу көзі – 1 қонақ үйдің ішінде қарастырылған. 

Бөлмедегі ыңғайлылықтар бойынша ас үй / шағын ас үй – 28, жеке ванна 
бөлмесі – 104, кондиционер – 100, жұмыс үстелі – 100, ванна – 61, балкон – 40, 
жалпақ экранды теледидар – 111, дыбыс оқшаулау – 67, терезеден қарағанда 
әдемі көрінісі бар – 86, электр шайнек – 93, кофе / шай – 95 қонақ үй бөлме-
лерінде қарастырылған. 

 

 
 

2-сурет – ArcGIS бағдарламасы көмегімен жасалған  
Алматы қаласының қонақ үйлер картасы [авторлардың материалы] 

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (84), 2022 
 

311 

Қорытынды 
Қорытындылай келе, Мақалада қойылған барлық мақсаттар міндеттер 

орындалды. Зерттеу барысында 2012 жылдан бастап 2019 жылға дейін Қонақ 
үйлерден түскен табыс, Қонақ үйлер саны және Қонақ үйлерге келушілерде 
көбейген. Алайда, 2020-2021 жылдарда бұл көрсеткәштер бірден 50%-ға дейін 
төмендегенің байқадық. Келушілер үшін қонақ үй ғана емес, оның жаңында ор-
наласқан ғимараттар, қаладағы көрнекіліктерге жақындығы және қонақ үйдің 
орналасқан ауданының әл ауқаты туралы да мәліметтер маңызды. Сол үшін 
Қонақ үйлер картасы келушілерге өте ыңғайлы болары сөзсіз.  

Зерттеу барысында картадан байқаған тағы бір дүние қала орталығына 
буферлік зона құру арқылы, қала орталығына 1 км аралықта 19, 3 км аралықта 
60, 5 км аралықта 77 қонақ үй орналасқаның анықтадық. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Г. АЛМАТЫ 
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты комплексного экономического, 

статистического, маркетингового и географического анализа и дана комплексная оценка 
сферы гостиничных услуг города. Критерии комплексной оценки: категория гостиницы и 
номера; ценовая политика, набор дополнительных и стандартных услуг, которые будут 
оказываться. Кроме того, в программе ArcGIS создана карта гостиниц Алматы. 

Ключевые слова: гостиничный рынок, геоинформационная система, маркетинговое 
исследование, статистический анализ, электронная карта, инфографика. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Г. АЛМАТЫ 
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты комплексного экономического, 

статистического, маркетингового и географического анализа и дана комплексная оценка 
сферы гостиничных услуг города. Критерии комплексной оценки: категория гостиницы и 
номера; ценовая политика, набор дополнительных и стандартных услуг, которые будут 
оказываться. Кроме того, в программе ArcGIS создана карта гостиниц Алматы. 

Ключевые слова: гостиничный рынок, геоинформационная система, маркетинговое 
исследование, статистический анализ, электронная карта, инфографика. 
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ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF ALMATY  
ON THE EXAMPLE OF HOTEL SECTOR 

 
Abstract. The article presents the results of a comprehensive economic, statistical, market-

ing and geographical analysis and a comprehensive assessment of the city's hotel services sector. 
Criteria for comprehensive assessment: category of hotels and rooms; pricing policy, range of ad-
ditional and standard services to be provided. In addition, a map of hotels in Almaty was created in 
the ArcGIS program. 

Keywords: hotel market, geoinformation system, marketing research, statistical analysis, 
electronic card, infographics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


