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رزرواسیون آنالین

رزرو آنالین چیست ؟

بازیگران اصلی رزرو آنالین چه کسانی هستند؟

چرا باید رزرو آنالین داشته باشیم؟

چگونه رزرو آنالین را راه اندازی کنیم؟

رزرو آنالین چه تغییری در تعامل ما با مشتریان مان ایجاد می کند؟

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/


رزرواسیون آنالین چیست؟

مدیریت صحیح بازار فروش بصورت سیستماتیک

قیمت گذاری پویا 

به حداقل رساندن نقش عوامل انسانی در فروش

سطح بندی مشتریان و امتیازدهی براساس عملکرد

افزایش کانال های فروش

هایآموزشوتنظیمات،هاسرویس،ابزارهاازایمجموعهازاستعبارتآنالینرزرواسیون
به وسیله ی آنها به اهداف مهمی دست پیدا کندسازدمیقادرراهتلکهمدیریتیوافزارینرم

امکان فروش خودکار در تمام ساعات شبانه روز

ابزار ها
به حد اقل رساندن هزینه فرصت از دست رفته

جلوگیری از سودجوئی شخصی عوامل انسانی

توسعه ی فروش با ایجاد رقابت و انگیزه

.افزایش رضایت مشتریان

خارج شدن از حالت انفعالی در بازار

و  افزایش سود با مدیریت هوشمندانه تخفیفات و افزایش  

اهداف

مقابله با فشار نامتعارف آژانس ها و سامانه های بزرگ

افزایش بازدهی با کاهش هزینه های نیروی انسانی، بازاریابی و فروش
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چرا باید رزرو اآنالین داشته باشیم ؟

چرا    رزرو    آنالین   ؟

مبحث مزیت رقابتی و رقابت پایاپای

مدیریت میانگین تخفیفات 

رقابتی شدن بیش از پیش فروش

نا کارآمد شدن روش ها و شیوه های سنتی در بازایابی و فروش

امکان اتصال به سیستم های توزیع و فروش خارجی بدون واسطه

عدم کارائی روش های قدیمی در مدیریت قراردادها

تغییر رفتار مشتریان و انتظارات آنها

عقب نماندن از رقبای تجاری و هتل های دیگر

بهره مندی از هزینه های تبلیغاتی شرکای تجاری به نفع هتل

رفع مشکل مهمان ناخوانده و امکان برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/
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رزرو آنالین چه تغییری در تعامل ما با مشتریان مان ایجاد می کند؟

مشتریان هتل از نظر شیوه خرید به چهار دسته تقسیم می شوند

مشتریان وفاداری که مستقیما از هتل خرید می کنند

آژانس های مسافرتی سنتی و کوچک 

شرکت ها و سازمانها

سامانه های فروش آنالین

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/
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بازیگران اصلی رزرو آنالین چه کسانی هستند؟

بازیگران اصلی رزرو آنالین

هتل ها                                       

چنل منیجرها       

نرم افزار های هتلداری

سیستم های توزیع جهانی 

مراکز رزرواسیون آنالین

سامانه های فروش آنالین 

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/
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چگونه رزرو آنالین را راه اندازی کنیم ؟

برای راه اندازی رزرو آنالین به چه چیزی نیاز دارید؟

(برای باال بردن امنیت شبکه)یک کامپیوتر نه چندان گران قیمت برای اتصال به اینترنت 

(بصورت رایگان)نصب برنامه ها و سرویس های شرکت هریس 

برای واریز فروش های نقدی به حساب هتل( شبا)ارائه یه شماره حساب بانکی 

ش دریافت آموزش های رایگان از هریس برای سازماندهی بازار فروش، تخصیص ظرفیت فرو
(آژانس ها، شرکت ها و سامانه ها)آنالین و دادن مجوز خرید آنالین به مشتریان 

به هریس برای راه اندازی رایگان سایت رزرو آنالین هتل( دامین)ارائه یک آدرس اینترنتی 

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/
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شرکت مهندسی فن آوری های نوین هریس

با تشکر از توجه و مساعدت شما

پایان

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://twitter.com/

