nova versió de motor
per a desktop / tablet

+

T´OFERIM MÉS

MÉS VISUAL

Disseny simple, funcional, atractiu.
Prioritzant l'essencial.
El nostre departament d'UX
ha estudiat el comportament
dels usuaris durant el procés
de reserva per a desenvolupar un motor
en el qual estètica i funcionalitat
van de la mà.

LES IMATGES:
DECISIVES
Els hem atorgat
més protagonisme:
vistes encara més grans,
carrousel, full-screen.

+

MÉS PERSONALITZABLE
Cada etapa i element del procés de compra,
en consonància total amb la teva imatge.
Adaptem
colors.

Adaptem
tipografia.

?

Tarifiques per persones?
per adults/nens?
només adults?

PARÀMETRES
100%
PERSONALITZABLES

Tots els passos
dins de la teva URL,
sense saltar a una
altra pàgina.

Tot el procés
de compra
es realitza

DINS
DE LA TEVA
WEB

Es mantenen d'acord
a la teva identitat:
capçalera
logotip
menú de navegació

MÉS RÀPID
Experiència de compra intuitiva.
Manda la immediatesa.

Usabilitat

Redueix passos

NEl nostre disseny
simple i eficaç garanteix
una experiència de compra
satisfactòria i ràpida.

Recordem cerques anteriors

Reduïm 40%
el nombre de clics
amb el calendari
únic i formularis senzills.

I facilitem el procés de decisió
mostrant només els elements
estrictament ajustats
a la teva consulta.

MÉS PRODUCTIU
Maximitza l'ingrés per reserva,
aumentant alhora la satisfacció dels teus clients.

CROSS SELLING
No perdis l'oportunitat
d'oferir més
Millora la teva proposta de valor
amb extres externs a l'hotel.

UPSELLING
Fes la teva oferta
més completa i atractiva
Mostra la diferència de preu de
cada règim facilitant
la comparació.
Missatges potenciant l'augment
de nits d'estada.

Ofereix la resta dels teus hotels
si no tens disponibilitat.
Màxim nivell de personalizació
d'extres.

+

MÉS GLOBAL

Facilita al màxim la reserva als teus mercats clau:
la teva venda directa s'hi la juga.

Canvi de moneda i idioma
presents durant tot el procés.
50 monedes oferides, amb tipus de canvi
actualitzat diàriament.

Configura els impostos
d'acord
als mercats als quals
et dirigeixes.

MÉS COMPARABLE
Facilita la comparació amb la informació de les OTA
i recupera el teu client.

Nombre d'imatges
disponibles.

Informa sobre
metres quadrats.

Destaca les polítiques de cancel·lació
i formes de pagament.
Avisos clars de taxes i impostos.

Mostra preus
per nit.
I també preus
per estada.

així es mostra en

.com
així es mostra en

així es mostra en

co.uk/.fr/.de/.es

+

MÉS SEGUR
Incorporem els millors
estàndards de seguretat.

Les dades viatgen
segures sota https.

Complint a més
la normativa PCI.

I per descomptat
la normativa GDPR.

+

MÉS INTEGRAT
Mostra el teu hotel on el teu client hi és:
als metacercadors.

Més de 6 anys treballant en les integracions més completes
perquè puguis traslladar als metacercadors la teva estratègia de preus.
Incloent a més facilitated bookings:

BoG Book on Google

tEB trivago Express Booking

IB Instant Booking

Vols saber encara més? Contacta amb el teu Account Manager.

