
Αποκτήστε μια καλύτερη εικόνα για την online παρουσία του ξενοδοχείου σας, τις

δυνατότητες και προοπτικές βελτιστοποίησης της, όπως και λύσεις για  να

αντιμετωπίσετε καλύτερα τις νέες προκλήσεις του κλάδου.  
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Με βάση την τελευταία αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (15/09) η επιστροφή στα

επίπεδα του 2019, όσον αφορά τις αφίξεις τουλάχιστον, δείχνει να είναι εφικτή σε 2½ έως 4 χρόνια από

τώρα. 

Και πάλι τότε όμως δεν θα έχουμε τον ίδιο Τουρισμό με πριν την πανδημία, καθώς οι νέες αξίες και

συνήθειες των τουριστών που διαμορφώνονται τώρα θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια, κάνοντας

απαραίτητη μια αλλαγή του Μοντέλου του Τουρισμού παγκοσμίως και σε όλα τα επίπεδα,

συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και διαφορετικής συνολικής στρατηγικής

και πολιτικής στον τουρισμό. 

Συνεπακόλουθα, στα επόμενα χρόνια θα αναδειχθούν προορισμοί κι οργανισμοί που αναγνωρίζουν τη δική

τους μοναδική αξία και δείχνουν ανθρώπινο και φιλόξενο πρόσωπο. Θα είναι προορισμοί κι οργανισμοί που

συνειδητοποιούν πως τα περισσότερα (πχ. νούμερα στις αφίξεις) είναι απλά περισσότερα, όχι πάντα

καλύτερα, και σίγουρα όχι πιο επωφελή για τις πόλεις και τις χώρες πλέον (World Economic Forum,

25/08/2020). 

"Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στον βιοματικό τουρισμό που κυριαρχεί περισσότερο η παροχή

εμπειριών στους ταξιδιώτες και λιγότερο οι υπηρεσίες."

Η προσαρμογή, μέσω έρευνας κι εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα, είναι μονόδρομος προκειμένου να

είμαστε παρόντες την επόμενη μέρα, που μπορεί να μην ξέρουμε ακόμη το πότε αλλά σίγουρα θα έρθει!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Τα τελευταία δύο χρόνια ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετώπισε δύο μεγάλες κρίσεις. Πέρυσι η

χρεοκοπία της Thomas Cook άφησε πίσω της αρκετά χρέη, ενώ φέτος με τον COVID-19 βλέπουμε πάλι

μεγάλους Tour Operators να είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

 

Για τα ξενοδοχεία είναι πλέον μονόδρομος η αύξηση της προβολής τους σε περισσότερες αγορές όπως

και το άνοιγμα σε περισσότερα target group πελατών μέσω της παρουσίας τους σε περισσότερα

κανάλια. Σημείο κλειδί είναι και η αύξηση των απευθείας κρατήσεων για  να μειωθεί το κόστος

κράτησης, επομένως να μειωθούν και οι πληρωμές προμηθειών προς τους OTAs (Booking.com,

Expedia etc.).

Για την επίτευξη όμως της νέας στρατηγικής και στόχων είναι απαραίτητη η σωστή διαδικτυακή

παρουσία του ξενοδοχείου, που ξεκινάει από την ιστοσελίδα, και συνεχίζει στην κατάλληλη

τιμολογιακή πολιτική, την χρήση λειτουργικών συστημάτων κ.ο.κ. 

Η υπηρεσία Hotel's Online Check-Up  έχει ως σκοπό την βασική κατάρτιση του ξενοδόχου πάνω στις

νέες τεχνολογίες και προκλήσεις του κλάδου της φιλοξενίας,   ενώ παράλληλα μέσω των συμβουλών

και προτάσεων για την βελτίωση της συνολικής online παρουσίας του ξενοδοχείου, να δημιουργηθούν

οι κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση των απευθείας κρατήσεων και της κερδοφορίας του.

Παράλληλα, αν χρειαστεί θα γίνουν προτάσεις για συστήματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα όπως

και επαφές με εταιρείες που μπορούν να σας βοηθήσουν στα επόμενα βήματα σας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

HOTEL'S ONLINE CHECK-UP
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Γιατί η μηχανή κρατήσεων που έχω στην ιστοσελίδα μου δεν μου φέρνει

ικανοποιητικό αριθμό κρατήσεων, και πως μπορώ να τις αυξήσω; 

Γιατί πρέπει να συνδέσω και άλλα κανάλια πλέον των Booking.com & Expedia,  και

πως μπορούν να με βοηθήσουν να αυξήσω τις κρατήσεις μου και να απευθυνθώ σε

νέο πελατολόγιο;

Το Channel Manager χρησιμοποιείται από μεγάλα ξενοδοχεία; Σε τι θα με

ωφελήσει αν το εγκαταστήσω; Είναι δύσκολο στον χειρισμό; 

Χρειάζομαι καινούργια ιστοσελίδα ή μόνο κάποιες αλλαγές στην υπάρχουσα; 

Γιατί πρέπει να ελέγχω το Google Analytics και πόσο εύκολη είναι η χρήση του; 

σε επαγγελματίες με ανησυχίες, που θέλουν να είναι ενημερωμένοι για όλες τις

εξελίξεις στον κλάδο και να προσαρμόζονται σε αυτές,

σε ξενοδόχους που θέλουν να προετοιμαστούν όχι μόνο για το 2021, αλλά και να

θέσουν γερές βάσεις και για τα επόμενα χρόνια,

σε επιχειρηματίες που έχουν ήδη επενδύσει σε συστήματα αλλά δεν τους έχουν

φέρει τα αποτελέσματα που περιμένανε.

σε όλους αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές αλλά δεν ξέρουν σε

ποιους να απευθυνθούν

H συμβουλευτικού χαρακτήρα αυτή υπηρεσία απευθύνεται:

 

Θεραπεία

Διάγνωση

Μ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Θ Α  Σ Α Σ  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ω

Σ Ε  Π Ο Ι Ο Υ Σ  Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Τ Α Ι ;

P A G E  4  

Check-Up  

HOTEL'S ONLINE CHECK-UP



 Η ώρα του ιδιοκτήτη να μιλήσει για το

ξενοδοχείο.

πληροφορίες για το ξενοδοχείο & περιοχή 

φιλοσοφία 

κύριες αγορές πελατών 

δυνατά και αδύναμα σημεία

προβληματισμοί/ανησυχίες  

Τιμολογιακή πολιτική 

Έχετε δυναμική τιμολόγηση ή fix τιμές ανά

περιόδους;

Χρησιμοποιείτε προσφορές/πακέτα; Αν ναι

αποδίδουν καλά;

Έχετε loyalty πρόγραμμα;

Online κανάλια και συστήματα που

χρησιμοποιούνται 

ΟΤΑs (booking.com, expedia etc) & μηχανή

κράτησης 

Channel Manager και PMS 

Το κάθε ξενοδοχείο είναι ξεχωριστό, γι' αυτό θα ήθελα

να σας γνωρίσω καλύτερα. Να μου περιγράψετε την

επιχείρηση σας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε,

τους στόχους σας όπως και  να μου αναφέρετε τις

απορίες ή τους προβληματισμούς σας, έτσι ώστε να

καταλάβω καλύτερα πως μπορώ να σας βοηθήσω. Τι

περιλαμβάνει το check-up call;

TALK  TO  ΜΕ  ABOUT

YOUR  PROPERTY!

Digital Marketing 

Χρησιμοποιείτε ιντερνετική

διαφήμιση; Είστε ευχαριστημένοι με

τα αποτελέσματα; 

Ανταγωνισμός

Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές και

πως διαφοροποιήστε από αυτούς

Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι

στόχοι, πχ:

αύξηση πληρότητας

αύξηση μέσης ημερήσιας τιμής

δωματίου  

απεξάρτηση από tour operators

προσέλκυση νέων αγορών

κατανόηση και ενημέρωση για τις

νέες τεχνολογίες

επεξήγηση του online ξενοδοχειακού

περιβάλλοντος

να δραστηριοποιηθείτε στο digital

marketing (Google Ads, Facebook

Ads etc.)

CHECK  UP  CALL  -
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ:
40'-60'
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Έλεγχος της ιστοσελίδας 

περιεχόμενο

δομή

Έλεγχος καναλιών OTAs

βαθμολογία

περιεχόμενο

πολιτικές ακυρώσεων/κρατήσεων

προσφορές κλπ.

Έλεχγος Website Booking Engine

περιεχόμενο

πολιτικές ακυρώσεων/κρατήσεων

προσφορές κλπ.

Τυπικός έλεγχος ανταγωνισμού

 1o σκέλος:

Μετά την αρχική συνομιλία μας αρχίζει το βασικό

κομμάτι της έρευνας και ελέγχου. Το κομμάτι αυτό

είναι το πιο χρονοβόρο καθώς περιλαμβάνει

έλεγχο όχι μόνο του ξενοδοχείου και των

συστημάτων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής

που δραστηριοποιείται η επιχείρησης σας.  

IDENTIFYING  THE

PROBLEMS

 2o σκέλος:

Το δεύτερο σκέλος της "διάγνωσης" αφορά την

δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF με

τα αποτελέσματα του ελέγχου αλλά και τις

προτάσεις μου για την βελτίωση της online

παρουσίας σας. Η παρουσίαση αυτή θα

συζητηθεί μέσω skype ή google.meet στο

κομμάτι  της "θεραπείας" και θα σας σταλεί και

με e-mail. 

 Οι προτάσεις μου μπορούν σε μεγάλο βαθμό να υλοποιηθούν από τους ξενοδόχους, το
προσωπικό τους, από τις εταιρείες που ήδη συνεργάζονται (πχ. website developers) ή αν
κρίνεται απαραίτητο μπορούν να προταθούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες αλλά και να γίνει
σύσταση συγκεκριμένων τεχνολογικών προϊόντων και εφαρμογών.

ΔΙAΓΝΩΣΗ  
(EΛΕΓΧΟΣ  ΤΗΣ  ONLINE

ΠΑΡΟΥΣIΑΣ)

P A G E  6  



Δομή

Νέες σελίδες εάν απαιτείται

Περιεχόμενο

Non refundable rates (είναι πλέον χρήσιμα ή

όχι)

Loyalty program etc.

Προκαtaβολές/εγγύηση κρατήσεων

Πχ.Channel Manager, 

Booking Engine, 

PMS, 

Rate Shopping Τools

Η σωστή ιντερνετική διαφήμιση μπορεί να

βοηθήσει, όμως δεν αποτελεί λύση για όλα

τα ξενοδοχεία.

Ήρθε η ώρα της παρουσίασης αρχικά των

προβλημάτων, ελλείψεων ή σημείων που δεν

εκμεταλλεύεται πλήρως το ξενοδοχείο, και

ακολουθούν οι αντίστοιχες προτάσεις.

Προτάσεις βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας

Απλές προτάσεις βελτιστοποίησης της τιμολογιακής

πολιτικής

Απλές συμβουλές για αύξηση των απευθείας online

κρατήσεων

Προτάσεις βελτιστοποίησης της πολιτικής

κρατήσεων και ακυρώσεων

Ενημέρωση για τα σύγχρονα τεχνολογικά

συστήματα και τεχνολογικές εξελίξεις στον  κλάδο,

με ενδεχόμενες προτάσεις βάση των αναγκών του

ξενοδοχείου

Τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει  να

γνωρίζετε για την ιντερνετική διαφήμιση

THERAPY

Επιπλέον Υπηρεσίες: 
Σαν εξωτερικός συνεργάτης μπορώ να
αναλάβω την υλοποίηση των προτεινόμενων 
 αλλαγών και την ομαλή μετάβαση στα νέα 
 δεδομένα. 
Θέλετε μια σύντομη επανεξέταση της πορείας
του ξενοδοχείου σας μετά από 3, 6 ή 12 μήνες;
Είμαι στην διάθεση σας κάθε στιγμή για ένα
follow-up. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΤAΣΕΙΣ):  60'-90'  

"Οι συναντήσεις θα γίνονται είτε μέσω
skype/google.meet είτε κατ’ ιδίαν εάν είναι
αυτό εφικτό " 
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www.g-po lychron id i s . com

...you can do better, 
                  let me show you how!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Westendor f ,  Aus t r ia  |  P to lemaida ,  Greece  

Georg ios  Po lychron id i s ,MA

https://www.g-polychronidis.com/

