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Διαχειριστείτε εύκολα και
αποτελεσματικά το
κατάλυμά σας και αυξήστε
την κερδοφορία σας
By COMPASS Hotel Management
Σπάνια
πλέον
οι
ταξιδιώτες
επικοινωνούν
μέσω
τηλεφώνου, ζητούν προσφορά και προχωρούν σε κράτηση.
Ο κ. Michael Gerchuk, επιτυχημένος διαφημιστής, αναφέρει
πως από παγκόσμια έρευνα (Global Hotel Survey 2019)
διαπίστωσε πως το 75% των ανθρώπων προτιμά να
πραγματοποιεί κρατήσεις διαδικτυακά και καταστεί σαφές
πως κανένας τύπος καταλύματος δεν μπορεί να επιβιώσει
δίχως ισχυρή διαδικτυακή παρουσία.
Με δεδομένο ότι οι επισκέπτες αναζητούν διαδικτυακά τις
επόμενες διακοπές τους και επιλέγουν μέρη και καταλύματα
βάσει της τοποθεσίας και των κριτικών, η COMPASS
προτείνει την εισαγωγή ή την βελτίωση της «έξυπνης»
τεχνολογίας στη διαχείριση του ξενοδοχείου σας.
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PMS (Property Management System)
Η επένδυση σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτου (PMS) θεωρείται
απαραίτητη και βοηθάει στα εξής:
Αυτοματοποιεί την διαχείριση όλων των
προσφερόμενων δωματίων αλλά και των
παράλληλων εργασιών που κατά συνέπεια
επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία
Βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου και
δίνει το περιθώριο να εξυπηρετούνται οι
επισκέπτες γρηγορότερα, ασφαλέστερα και
ποιοτικότερα,
μεταφράζοντας
την
ευχαρίστησή τους σε μία πιθανή καλή
κριτική
Βοηθάει
στην
αποδοτικότερη
παρακολούθηση διάφορων αρμοδιοτήτων
πέραν των κρατήσεων όπως:
Front Desk
Housekeeping
Χρέωσης/τιμολόγησης
Συντήρησης
Reporting
Αυτόματη σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε μέσω του
myData για την αποστολή των αποδείξεων/
τιμολογίων

Ο συνδυασμός του PMS με έναν Channel
Manager,
προσφέρει
μία
αμφίδρομη
επικοινωνία του προγράμματος με διάφορα
κανάλια διανομής όπως booking.com, Expedia,
κ.α., αυξάνοντας την έμμεση και άμεση
προβολή σας, καθώς τα συγκεκριμένα κανάλια
ξοδεύουν εκατομμύρια για την προβολή τους.

Αυτή η αυτοματοποίηση των κρατήσεων
προσφέρει οφέλη όπως:
Πρόσθετη προβολή στο ευρύ κοινό, σε όλες
τις τουριστικές αγορές με δυνατότητα
επιλογής αγορών στόχων
Διασύνδεση με τα μεγαλύτερα OTAs όπως
booking.com, Expedia, hotels.com
Αυτόματη
και
ταυτόχρονη
στιγμιαία
ενημέρωση
διαθεσιμότητας
και
τιμοκαταλόγου σε όλα τα κανάλια διανομής,
συμπεριλαμβανομένου του website σας
Αποφυγή overbooking (διπλοκράτησης)

Κερδίστε απευθείας κρατήσεις, χωρίς προμήθεια στα
κανάλια διανομής!
COMPASS, 4 Salaminos Str., 546 25, Thessaloniki
t. +30 231 0818111 | e. info@compasstravel.gr
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Πώς θα κερδίσετε απευθείας κρατήσεις, χωρίς προμήθεια στα κανάλια
διανομής.
Επιπλέον, και ιδιαιτέρως χρήσιμο, είναι η
διασύνδεση του website του καταλύματός σας
με τον Channel Manager που προϋποθέτει την
απόκτηση και χρήση μίας μηχανής κρατήσεων
(booking engine). Με τον τρόπο αυτό,
αυξάνεται η κερδοφορία μέσω των άμεσων
κρατήσεων. Είναι αλήθεια ότι το 50% των
ταξιδιωτών ερευνούν και ελέγχουν τον
ιστότοπο του ξενοδοχείου για καλύτερες τιμές
και ενδέχεται να προχωρήσουν σε απευθείας
κράτηση ή να επικοινωνήσουν απευθείας με
το κατάλυμα ή το Τμήμα Κρατήσεών σας.

Ο ιστότοπός σας θα πρέπει να έχει τα εξής
στοιχεία, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες
να πετύχετε μία άμεση κράτηση:
Να έχει άρτια εμφάνιση και αισθητική που
να
συμβαδίζει
με
το
ύφος
του
καταλύματός σας
Να έχει ασφάλεια στον τρόπο πληρωμής
των κρατήσεων
Να ενσωματώνει booking engine και να
συνδέεται με τον Channel Manager και
κατ’ επέκταση με το PMS
Να είναι τουλάχιστον δίγλωσσο
Να είναι φιλικό προς κινητές συσκευές
(mobile responsive)

Η αυτοματοποίηση αυτή μέσω της χρήσης PMS, σας δίνει την δυνατότητα συλλογής στατιστικών που θα
βρείτε εξαιρετικά χρήσιμα για τον προγραμματισμό σας και την προσαρμογή του τιμοκαταλόγου σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 231 0818111 ή μέσω email στο
info@compasstravel.gr και ζητήστε επιπλέον πληροφορίες.
Η COMPASS θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καταλληλότερο PMS σύμφωνα
με τις ανάγκες σας.
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Υπηρεσία Διαχείρισης Ξενοδοχείων της COMPASS

Μέσω
της
υπηρεσίας
Hotel
Management
παρέχουμε λύσεις σε ιδιοκτήτες και επενδυτές
ακινήτων για τουριστική χρήση. Λειτουργούμε
πάντα με στόχο την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό
και
την
βελτίωση
της
κάθε
τουριστικής
επιχείρησης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες
όλων των ιδιοκτητών διαμορφώνοντας το
κατάλληλο
όραμα,
θέτοντας
ταυτόχρονα
αυστηρούς στόχους.

Με τη χρήση της υπηρεσίας Διαχείρισης Ξενοδοχείων εξασφαλίζετε:
α ) επαγγελματική διαχείριση της ιδιοκτησίας σας,
β) εγγυημένη αύξηση κερδοφορίας και
γ) ενδυνάμωση επιχειρηματικού προφίλ.
Α κόμη, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για:
Α νάπτυξη ξενοδοχείου
Κατασκευή (ground up) ή Ανακαίνιση
Αξιολόγηση και επανατοποθέτηση στην αγορά μετά από μεταβολές/λύσεις

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές από τις υπηρεσίες Διαχείρισης
Ξενοδοχείων της COMPASS.

Λειτουργία Ξενοδοχείου
Έλεγχος ποιότητας, διαχείριση και ενημέρωση λειτουργιών (βάρδιες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις,
καθαριότητα, κ.α.)
Σύναψη συμφωνίας και διαχείριση των καναλιών διανομής (Booking, Expedia, Airbnb κ.α. )
Διαχείριση Extranet ή αυτοματοποίησή του
Έλεγχος κρατήσεων και εκπαίδευση υπεύθυνου κρατήσεων
Σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές, κανάλια διανομής, τουριστικά γραφεία κ.α.
Διαχείριση διαδικασιών μεταξύ ξενοδοχείων και φορέων (ΕΟΤ, Ξενοδ. Επιμελητήριο, Υπουργείο
Τουρισμού κ.α.)
Προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων
Κοστολόγια/Κρατήσεις/Τιμολόγηση
Συλλογή στοιχείων και απόδοσή τους μέσω μηνιαίων reports (πωλήσεις, απόδοση προσωπικού)
Καθαριότητα δωματίων και λοιπών εσωτερικών/εξωτερικών χώρων (Housekeeping)
Τεχνικός έλεγχος / Συμβουλευτικές υπηρεσίες
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Πωλήσεις
Πολιτική διαφοροποιημένων τιμοκαταλόγων και διαχείριση τιμολογιακών πολιτικών
Σύναψη συμβολαίων με τουριστικά γραφεία και μεγάλες εταιρίες
Διαμόρφωση προσφορών με στόχο την προσέλκυση ταξιδιωτών σε συγκεκριμένες περιόδους
Προσπάθεια συμμετοχής σε μεγάλα events ή συνέδρια ως πρόταση διαμονής συμμετεχόντων
Προώθηση σε αγορές στόχους (Τουρκία, Ρωσία, κ.α.)
Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό με στόχο τη σύναψη συμβολαίων με tour operators
Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ
Δημιουργία και διαχείριση Marketing Plan σε ετήσια βάση
Ηλεκτρονική προώθηση/διαφήμιση (E-Marketing)
Συμμετοχή σε εκθέσεις με στόχο την προώθηση της άμεσης και έμμεσης διαφήμισης
Διαχείριση των Social Media (Facebook, Instagram κ.α.)
Διαφημιστική προβολή σε περιοδικά, internet κ.α.
Website (δημιουργία ή αναβάθμιση ήδη υπάρχουσας)
Facebook διαγωνισμοί
Διαφημίσεις Google Adwords/Καταχωρίσεις σε μηχανές αναζήτησης με λέξεις κλειδιά
Μηνιαίος έλεγχος της θέσης που κατέχει η ιστοσελίδα στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης
Συμμετοχή ξενοδοχείου/-ων σε τουριστικές εκθέσεις
Έρευνα αγοράς / Ανάλυση / Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Στόχοι Μάνατζμεντ
Μεγιστοποίηση κερδών
Ελαχιστοποίηση κόστους
Μεγιστοποίηση προσφερόμενης ποιότητας
Αύξηση αναγνωρισιμότητας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Βοηθούμε στην ανεύρεση, επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού front desk, καθαριότητας,
bartending, εστιατορίου κ.α.
Προωθούμε την εταιρική κουλτούρα και δημιουργούμε δεντροδιάγραμμα διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο +30 231 0818111 ή
στείλτε email στο info@compasstravel.gr.
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Proper for your property
COMPASS | We design memories
www.compassteam.gr
t. +30 231 0818111
e. info@compasstravel.gr

