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http://www.youtube.com/watch?v=4XTDprk9MgY


http://www.youtube.com/watch?v=VtBBjH8YMAc


http://www.youtube.com/watch?v=5fc6eKRxKEs


REZERVOVAŤ PRIAMO - BOOK DIRECT
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VÝHODY PRIAMEJ REZERVÁCIE 
● úspora nákladov na provízne poplatky 
● priamy kontakt s hosťom (priamy e-mail) 
● priamy upselling predaj doplnkových služieb
● vlastné podmienky predaja bez obmedzenia
● vlastné storno podmienky
● vlastné podmienky platby za pobyt 
● participácia hosťa vo vernostnom systéme 
● predaj komplexných pobytových balíkov plných doplnkových služieb
● …  
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MOŽNOSTI PRIAMEJ REZERVÁCIE 
● osobne v ubytovacom zariadení
● telefonicky
● e-mailom 
● kontaktným formulárom na webe
● Booking engine - Web booking - Priama rezervácia z webu 
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2/3 rezervácii ubytovania 
prichádza z online 
prostredia



Zdroj: bookingholdings.com

92 800 000 000

760 000 000

 ročný obrat Booking Holdings v roku 2018 (+14% medziročne)

počet zarezervovaných izbonocí v roku 2018 (+13% medziročne)



52%

40%

cestovateľov a zákazníkov online 
cestovateľských portálov navštívi 
hotelový web pred kúpou pobytu

cestovateľov a zákazníkov sa vracia 
späť na portál, pretože hotelový web je 
mätúci a nevedeli vykonať online nákup

Zdroj: google.com



ANALÝZA DÁT
23 000 000 session - návštev na hotelových webových stránkach



Ženy vládnu v online nákupnom svete
● 70 % všetkých návštev na hotelových stránkach
● 67 % podiel online rezervovaní

V pondelok predávame najviac
● 18 % všetkých rezervácií pripadá na pondelok
● 49 % všetkých rezervácií pripadá na pondelok - stredu

Keď všetci oddychujú my začíname
● 34 % rezervácií bolo vytvorených medzi 18:00 - 22:00
● viac ako 32% rezervácií sú vytvárané viac ako 60 dní pred nástupom na 

pobyt



Vyberáme si najlepšiu dostupnú cenu
● 46 % rezervovaní pripadá na "best available rate" 
● 44 % rezervácií si v prvom kroku vyberá štandardnú izbu bez príplatku

Jednoduchosť a prehľadnosť
● -18 % kombinované zobrazovanie cien pri online rezervácii 
● 22 % nárast pri používaní metódy konečnej ceny pobytu

V predaji sa mobil doťahuje
● viac ako 68% návštev webov bolo zaznamenaných z mobilných zariadení a 

mimo desktop 
● 57 % rezervácií bolo vytvorených na štandardných PC a takmer 30 % na 

mobilných zariadeniach (nie tablet) 









OPTIMALIZUJEME 
PRIAMY PREDAJ



Tip č. 1 
Používajte nástroj na online rezerváciu - Booking engine so zobrazením 
aktuálnej dostupnosti a cien. Vyhnite sa statickým formulárom, ktoré 
generujú e-mailovú požiadavku na pobyt.

Ak má zákazník zlú skúsenosť, aj na inom webe, preferuje instantnú 
rezerváciu s okamžitou spätnou väzbou. V opačnom prípade si pobyt 
radšej zakúpi na online portáloch. 





Tip č. 2 
Nastavte cenotvorbu tak, aby priama rezervácia bola vždy najvýhodnejšia. 
Cena je úplne najpodstatnejším faktorom pre úspešnosť priameho predaja.

Využívate rôzne cenové varianty počas rôznyh dní v týždni, vytvárajte 
nielen sezónne balíčky, ale vyskúšajte aj rôzne ceny na pobyty počas 
týždňa. 

Cenu prepojte s najvýhodnejšími storno podmienkami a pracujte s nimi 
pružne.  



Tip č. 3 
Dajte hosťovi za priamu rezerváciu niečo malé navyše.  
Podľa vašich možností a dostupnosti. 

● rýchlejší internet 
● parkovanie so zľavou/zdarma
● izby s lepším výhľadom
● zľavu v reštaurácii, bare, na doplnkové služby 

Zvýraznite výhody priamej rezervácie na úvodnej stránke v mailovom 
podpise, na info tabuli, v reštaurácii, kdekoľvek. 



Tip č. 4
● Venujte sa webovej stránke. Pravidelne ju updatujte, dopĺňajte obsah, 

promujte, optimalizujte pre mobilné zariadenia, pracujte s online 
marketingom a cieľte na jasnú konverziu - online rezerváciu. 



Tip č. 5
● Investujte do kvalitných fotografií. Teraz je čas. 
● Viac ako 75% obsahu webu ubytovania by mal byť založený na 

fotografiách, videu, vizualizácii. 



Tip č. 6
● Zapracujte na webe online platbu. Platobnú bránu vašej banky alebo 

multibránu pre platby z rôznych bánk. 
● 38% online rezervácii je priamo uhradená pri rezervácii, 40% uhrádza 

zálohovú faktúru v platobnej bráne alebo prevodom. 



Tip č. 7
● Nastavujte vaše ceny minimálne na jeden rok dopredu. 
● Buďte o krok vpred. Publikujte už dnes pobytové balíky na rok 2020. 



Tip č. 8
● Zvýhodňujte dlhšie pobyty. Zobrazujte zákazníkom možnosti 

predĺženia pobytu a získania vyššej zľavy. 





Tip č. 9
● Pracujte s flexiratom - zvyšujte výraznejšie ceny v top termínoch a 

zvýhodňujte viac slabo obsadzované termíny. 
● Pokiaľ sa dá, aktivujte si flexirate automatizovaným systémom. 



Tip č. 10
● Vytvárajte pestrú ponuku pobytov, oslovujte marketingovo zaujímavé 

produkty, ktoré fungujú. 
● Wellness pobyty, romantické pobyty, turistické pobyty.
● Vyhnite sa veľkému počtu alternatív - paradox voľby.



Tip č. 11
● Vždy dajte zákazníkovi alternatívu v prípade nedostupnosti termínu. 



● Vždy dajte zákazníkovi alternatívu v prípade nedostupnosti termínu



Tip č. 12
● Pracujte s analýzou dát. Sledujte návštevnosť, vývoj cien. Využívajte 

remarketing a cieľte na užšie segmenty potenciálnych zákazníkov. 
● Facebook pixel - look a like 
● Hotjar (heat mapy, správanie, segmentovanie, spätná väzba)
● Mouseflow 
● Google tag manager 



Tip č. 13
● Využívajte svoju databázu hostí. Budujte vernostný systém (aj keď zo 

začiatku úplne jednoduchý). 



Tip č. 14
● Pri opakovaných pobytoch vyskúšajte využiť namiesto % zľavy 

absolútnu hodnotu zľavy s limitovaným termínom využitia.



Tip č. 15
● Sledujte úspešných. Inšpirujte sa bookingom, portálmi, zahraničnými 

úspešnými podnikmi vo vašej kategórii ubytovacieho zariadenia. 
● Využívajte jednoduché a funkčné nástroje.
● Smerujte zákazníkov do jednoduchého a jasného cieľa. 



Spoločnosť HORECA GROUP
Ponúkame komplexný cloudový hotelový a rezervačný systém prispôsobiteľný aj pre 

malé ubytovacie zariadenia. Máme klientov s 1 apartmánom aj 120 izbový hotel. 

● hotelová plachta a evidencia dostupnosti

● priamy predaj všetkých dostupných kapacít

○ cenové kategórie / min. dĺžka pobytu / prístelky / pobytové balíky 

○ doplnkové služby a upselling, CRM systém 

● ubytovanie / odubytovanie / zúčtovanie hosťa
● ekasa / platobné brány / fakturačný modul 

● channel manager - priame prepojenie na zahraničné portály + národný portál 

● skladové hospodárstvo / pokladňa / mobilný čašník 

● onboard - online checkin/checkout, správa rezervácii hosťa, chat s recepciou 

● webová stránka a spravovanie obsahu CMS systém priamo v hotelovom systéme  



Ellipse - cloudový rezervačný systém 
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Ďakujem za pozornosť! 
Miro Knižka

office@horecagroup.sk
www.horecagroup.sk 


