Przewodnik po Możliwościach

Jak poprawić wyniki
Twojego obiektu
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020

Sukces obiektów przekłada się
na realne korzyści
Możliwości to szyte na miarę wskazówki,
które pozwolą Twoim obiektom odnotować lepsze
wyniki.
Za każdą zaimplementowaną możliwość zdobywasz
punkty jako partner w programie Connectivity i
zyskujesz dostęp do takich korzyści, jak zaproszenia na
wydarzenia w branży technologicznej i dodatkowy
marketing dla swojej ﬁrmy.
Ten przewodnik wyjaśnia, jak poszczególne możliwości
mogą wesprzeć Ciebie i Twoje obiekty.
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Jakie czynniki wpływają na wyniki obiektu?
Podróż każdego partnera na Booking.com składa się z 9 kroków. Każdy z nich wpływa na wyniki obiektu.

Wyszukiwanie
lokalizacji

Obłożenie

Potencjaln
e
wyszukiwa
nia

Dostępność

Dostępne
wyszukiwa
nia

Ranking

Wyświet
lenia
wyszuki
wania

Klikalność

Wyświet
lenia
strony
obiektu

Rezerwacje

Konwersja

Długość
pobytu

Pokojo
noce

Przychód
z
rezerwacji

Średnia cena za
pokój

Przychód
netto

Odwołanie

W jaki sposób możliwości mogą poprawić wyniki obiektu?

Wybraliśmy 3 główne wskaźniki, dzięki którym obiekty
mogą poprawić wyniki:
●
●
●

Ranking
Konwersja
Odwołania

Na Portalu dla partnerów znajdziesz zestaw możliwości,
które mają na celu poprawić każdy
z trzech powyższych wskaźników.

Czym jest „możliwość”?

Nasz system analizuje proﬁl każdego obiektu i wyodrębnia
konkretne obszary do poprawy – takie, które na pewno poprawią
ogólne wyniki obiektu. Mogą to być tak proste kwestie, jak
dodanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości lub zaoferowanie
specjalnej ceny gościom Genius.
Takie obszary do poprawy nazywamy „możliwościami”.
Każda zaimplementowana możliwość wzniesie Twój obiekt na
kolejny szczebel w programie dla partnerów connectivity.
Zdobywanie kolejnych szczebli daje Ci dostęp do takich korzyści,
jak zaproszenia na wydarzenia technologiczne Booking.com oraz
dodatkowe wsparcie marketingowe.

Oto dwa przykłady możliwości:

Czym jest Centrum możliwości?

Jest to narzędzie, które identyﬁkuje sposoby na poprawę wyników
Twojego obiektu. Obiekty mogą znaleźć je w Extranecie
Booking.com, zaś partnerzy connectivity znajdą go na Portalu dla
partnerów.
Każdemu obiektowi proponowany jest inny zestaw możliwości, w
oparciu o proﬁl obiektu i informacje w naszym systemie.
Poprzez Centrum możliwości obiekty mogą dodawać produkty,
informacje i oferty, dzięki którym zaczną odnotowywać lepsze
wyniki na Booking.com, jak również na własnej platformie.
Jak działa Centrum możliwości?
1.
Narzędzie skanuje proﬁl obiektu na Booking.com,
w tym zawartość strony, ceny i dostępność.
2.
Narzędzie generuje spersonalizowaną listę możliwości,
która ma na celu poprawić wyniki obiektu.
3.
Możliwości można zaimplementować za pomocą kilku
kliknięć.

Co możesz zrobić jako partner connectivity?

Jako partner connectivity jesteś głównym graczem w kwestii
osiągnięcia pełnego potencjału Twojego portfolio.
Aby zobaczyć, jak każdy z Twoich obiektów może poprawić swoje
wyniki, odwiedź Portal dla partnerów i kliknij zakładkę „Możliwości”.
Następnie możesz skontaktować się ze swoimi obiektami, aby
wskazać im obszary, w których mogą poprawić wyniki – może być to
ranking, konwersja lub liczba odwołanych rezerwacji.
W tym przewodniku znajdziesz informacje na temat każdej
możliwości, które możesz udostępnić swoim obiektom.

Co na tym zyskasz?
Im więcej możliwości zastosują Twoje obiekty, tym lepsze
wyniki zacznie odnotowywać Twoje portfolio na
Booking.com.
Dzięki każdej zaimplementowanej możliwości Twój obiekt
przejdzie na kolejny szczebel w programie dla partnerów
connectivity. Zdobywanie kolejnych szczebli daje Twojej
ﬁrmie dostęp do korzyści, takich jak zaproszenia na
wydarzenia technologiczne Booking.com oraz dodatkowe
wsparcie marketingowe.

Jak możesz ułatwić swoim obiektom wprowadzenie możliwości?

Aby pomóc obiektom z łatwością implementować możliwości,
stworzyliśmy API dla możliwości i API dla promocji.
Interfejs API dla możliwości umożliwia Ci wyświetlanie możliwości
Booking.com bezpośrednio w systemie. Stąd już tylko kilka kroków
do zaimplementowania możliwości.
Jako że API zapewnia Twoim obiektom spersonalizowane wskazówki
handlowe w naszym systemie, może to bezpośrednio przełożyć się
na wyniki całego Twojego portfolio w szybki i miarodajny sposób.
API dla promocji umożliwia Twoim obiektom tworzenie i
dostosowywanie promocji bezpośrednio w systemie.
Dzięki zastosowaniu obu interfejsów API natychmiast zyskasz więcej
punktów w programie dla partnerów connectivity.
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Opis

Poprawiony wskaźnik obiektu

Ceny dla wybranych krajów

Przyciągnij gości z konkretnych krajów i zwiększ
przychody.

Konwersja, ranking

Ceny dla urządzeń mobilnych

Przyciągnij użytkowników rezerwujących przez urządzenia
mobilne, oferując im zniżkę.

Konwersja, ranking

Odbiór kluczy

Uniknij skarg i popraw wrażenia gości, zapewniając im
informacje, gdzie mogą odebrać klucze.

Nakład pracy

China Union Pay

Zaoferuj alternatywne metody płatności i przyciągnij
klientów z Chin.

Konwersja

Wczesna rezerwacja

Wypełniaj pokoje wcześniej, oferując specjalną zniżkę dla
rezerwujących z wyprzedzeniem.

Konwersja, ranking

Oferta powakacyjna

Osiągnij pełne obłożenie poza sezonem, oferując
specjalną zniżkę.

Konwersja, ranking

Oferta Złotego Tygodnia

Przyciągnij gości z Azji szukających promocji.

Konwersja, ranking

Oferta sezonowa

Zabezpiecz rezerwacje i wypełnij pokoje z
wyprzedzeniem.

Konwersja, ranking

Oferta wyjazdowa

Skorzystaj ze zwiększonego popytu w kwietniu i maju,
aby zwiększyć liczbę rezerwacji.

Konwersja, ranking

Which opportunities
are available
onwthe
Portal?
Jakie możliwości
są opisane
tymPartner
dokumencie?
(2)
Nazwa możliwości
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Poprawiony wskaźnik obiektu

Program dla partnerów preferowanych

Otrzymaj dodatkową widoczność w wynikach wyszukiwania,
dołączając do programu dla partnerów preferowanych.

Konwersja, ranking

Program dla partnerów Genius

Otrzymaj specjalny dostęp do najcenniejszych gości dzięki
programowi lojalnościowemu Genius.

Konwersja, ranking

Genius – bezpłatne śniadanie

Zwiększ przychody, oferując gościom bezpłatne śniadanie.

Konwersja

Genius – 15%

Przyciągnij gości Genius, którzy dokonali już co najmniej 5
rezerwacji, oferując im dodatkowe 5% zniżki.

Konwersja

Genius – bezpłatne podwyższenie kategorii
pokoju

Przyciągnij gości Genius, którzy dokonali już co najmniej 5
rezerwacji, oferując im bezpłatne podwyższenie kategorii
pokoju.

Konwersja

Usługi podczas pobytu – dodaj cenę śniadania

Zwiększ przychody, oferując śniadanie na Booking.com.

Konwersja

Rezerwacje last minute bez karty kredytowej
(rezerwacje na następny dzień, wczesne lub
późne rezerwacje na ten sam dzień)

Zapewnij sobie większy zysk, upraszczając proces rezerwacji.

Konwersja, odwołania

Usługi streamingowe

Zwiększ zyski, pokazując gościom, że podczas pobytu mogą
oglądać swoje ulubione seriale.

Konwersja

Oferta podstawowa

Zaoferuj ograniczone czasowo zniżki, aby zwiększyć liczbę
rezerwacji.

Konwersja, ranking
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Oferty Black Friday

Przyciągnij gości polujących na oferty w okresie wzmożonych
zakupów.

Konwersja, ranking

Proﬁl gospodarza

Przyciągnij potencjalnych klientów, udostępniając więcej informacji
o swoim obiekcie i jego gospodarzu.

Konwersja, ranking

Rezerwacje bez ryzyka

Zaoferuj bardziej elastyczne zasady odwołania rezerwacji i zwiększ
konwersję.

Konwersja

Ukryta oferta

Zwróć na siebie uwagę 75 milionów gości za pomocą specjalnej
oferty i zwiększ swoje przychody.

Konwersja

Oferta na Księżycowy Nowy Rok

Przyciągnij gości z krajów azjatyckich w tych okresach zwiększonego
popytu i zwiększ liczbę otrzymywanych rezerwacji.

Konwersja

Ocena zawartości strony

Zwiększ liczbę rezerwacji dzięki bardziej atrakcyjnej i bogatej w
informacje stronie obiektu.

Konwersja

Całodobowa recepcja

Uniknij skarg i popraw wrażenia gości, podając informacje
dotyczące późnego zameldowania.

Konwersja

Ceny biznesowe

Przyciągnij osoby podróżujące służbowo, dodając ceny biznesowe.

Konwersja

Zakwaterowanie dzieci

Ułatw rezerwację rodzinom, zapewniając informację o możliwym
zakwaterowaniu dzieci.

Konwersja
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Poprawiony wskaźnik obiektu

Brak wymogu podawania adresu gościa

Zapewnij sobie więcej rezerwacji, upraszczając proces
rezerwacji.

Konwersja, odwołania

Rezerwacje krajowe bez karty kredytowej

Zapewnij sobie więcej rezerwacji, upraszczając proces
rezerwacji.

Konwersja, odwołania

Brak wymogu podawania kodu CVC

Zapewnij sobie więcej rezerwacji, upraszczając proces
rezerwacji.

Konwersja, odwołania

Płatności poprzez Booking.com

Zwiększ konwersję, oferując gościom bardziej elastyczne
opcje płatności.

Konwersja, odwołania

Oferta bezzwrotna

Zmniejsz odsetek odwołań, dodając ofertę bez
możliwości odwołania.

Konwersja, odwołania

Okres karencji dla gości

Ponownie szybko sprzedaj odwołane pokoje,
umożliwiając gościom anulowanie rezerwacji w
określonym czasie po jej dokonaniu.

Konwersja, odwołania

Wiadomości przed rezerwacją

Zarządzaj oczekiwaniami gości, umożliwiając im kontakt z
obiektem przed przyjazdem.

Konwersja, odwołania
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Obiekt przyjazny rodzinom

Otrzymaj więcej rezerwacji od rodzin, przedstawiając w ofercie
udogodnienia popularne wśród rodzin.

Konwersja

Automatyczne odpowiedzi z użyciem szablonów

Oszczędzaj czas, odpowiadając na e-maile od gości przy
użyciu szablonów wiadomości.

Nakład pracy

Hotel z pokojami o bardzo małej lub dużej
powierzchni

Zapewnij gościom informacje na temat powierzchni pokoi,
dzięki czemu będą wiedzieli, czego mogą się spodziewać po
przyjeździe.

Nakład pracy

Automatyczne przywrócenie dostępności

Wypełnij puste pokoje, automatycznie wystawiając zamknięte
pokoje z powrotem na sprzedaż po ich odwołaniu.

Dostępność, konwersja

Powiadomienia o braku dostępności

Dodanie dostępności zapewni obiektowi widoczność na
stronie i otrzymywanie rezerwacji.

Dostępność, konwersja

Jasne zasady odwoływania rezerwacji

Zaktualizuj zasady odwoływania rezerwacji w swoich
obiektach, aby były jaśniejsze dla gości.

Konwersja

Śniadanie jako dodatkowa usługa

Pomóż zwiększyć sprzedaż śniadań w swoim obiekcie.

Konwersja

Ceny Genius dla konkretnych krajów

Ustaw w swoich obiektach ofertę Genius dla gości z
konkretnych krajów.

Konwersja
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Poprawiony wskaźnik obiektu

Informacje o gościach

Dowiedz się więcej o preferencjach gości, którzy zatrzymają się
w Twoim obiekcie.

Wrażenia gości

Informacje o łazienkach

Zwiększ widoczność obiektu, podając informacje o
wyposażeniu łazienek.

Konwersja, ranking

Dodatkowa dostępność na popularne terminy

Dodaj dostępności na popularne terminy, by pomóc gościom
znaleźć Twój obiekt online i zwiększyć liczbę rezerwacji.

Konwersja

Wskaźnik odpowiedzi

Zobacz, jak radzisz sobie z odpowiadaniem na wiadomości
gości.

Wrażenia gości

Lokalizacja pokoi na piętrach

Przyciągnij więcej gości, określając, na którym piętrze znajduje
się pokój.

Konwersja, ranking

Ceny w przypadku niskiego obłożenia

Wprowadź w obiektach ceny za większe pokoje rezerwowane
przez mniejsze grupy lub nawet 2 osoby.

Konwersja

Oferta limitowana

Oferta limitowana umożliwia obiektom łatwe obniżanie cen
pokoi, zwiększając tym samym widoczność i liczbę rezerwacji.

Konwersja
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Opis

Poprawiony wskaźnik obiektu

Program poleceń dla obiektów

Nasz Program poleceń dla obiektów umożliwia obiektom
polecanie znajomym rejestrację obiektu na Booking.com, a
tym samym oszczędzanie pieniędzy na prowizji w ramach
nagrody.

Rezerwacje zwolnione z prowizji (5)

Brak zdjęć pokoi

Dodaj zdjęcia pokoi, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych
gości i zachęcić ich do rezerwacji.

Konwersja

Możliwości

Ceny dla wybranych krajów

Ceny dla wybranych krajów to ukierunkowane zniżki, których
można użyć do przyciągnięcia klientów z określonych części świata.
Pozwalają one wejść na inne rynki i zwiększyć zyski.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Obiekty mogą zapewnić sobie dodatkowe przychody, przyciągając
gości z całego świata, którzy rezerwują wcześniej i rzadziej
odwołują rezerwacje.
Ceny dla wybranych krajów mogą pomóc obiektom wypełnić
dostępne pokoje w terminach popularnych dla konkretnych
rynków. Obiekty mogą na przykład przyciągnąć gości z Azji w
czasie trwania Księżycowego Nowego Roku.
Ceny dla wybranych krajów zwiększają widoczność i pozycję
obiektów w wynikach wyszukiwania na Booking.com.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla promocji
W Extranecie: Ceny i dostępność > Ceny dla wybranych krajów

Ceny dla urządzeń mobilnych
W roku 2018 po raz pierwszy rezerwacje dokonywane z urządzeń mobilnych
na Booking.com przegoniły rezerwacje dokonywane z komputerów. Oznacza
to, że ponad 50% rezerwacji zakwaterowania dokonanych zostało na
urządzeniu mobilnym. Ponadto 80% podróżujących korzysta z aplikacji
mobilnej, szukając informacji o podróży (źródło: Travelport Digital,
Booking.com).
Cena dla urządzeń mobilnych to wyjątkowa zniżka 10% dostępna tylko dla
użytkowników mobilnych aplikacji i strony Booking.com. Gdy obiekt aktywuje
cenę dla urządzeń mobilnych, na stronie obiektu oraz w wynikach
wyszukiwania pojawi się obok niego specjalna etykieta.

Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferowanie cen dla urządzeń mobilnych zwiększa widoczność obiektu w
wynikach wyszukiwania użytkowników mobilnych. Mogą one również
podnieść liczbę rezerwacji dokonywanych z urządzeń mobilnych nawet o
26%.
Dwie trzecie rezerwacji mobilnych dokonywanych jest przez milenialsów,
którzy wystawiają więcej opinii niż inne grupy podróżujących. Przyciągając
milenialsów, obiekt może poprawić swój ogólny ranking.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla promocji
W Extranecie: Ceny i dostępność > Ceny dla urządzeń mobilnych

Oferta podstawowa

Nowość

API dla promocji
W Extranecie: Ceny i dostępność

Ta oferta to prosty sposób na szybkie obniżenie ceny pokoju. Jest
to zniżka od różnych cen oferowana potencjalnym gościom.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Przestawiając gościom tę ofertę, obiekty wyróżniają się na tle
innych i przyciągają gości szukających obniżonych cen. Na
dłuższą metę Oferty podstawowe mogą podnieść współczynnik
konwersji obiektu, co będzie skutkować większymi przychodami.

Odbiór kluczy

Z naszych badań wiemy, że zamieszanie związane z odbiorem
kluczy to jedna z najczęściej poruszanych problematycznych kwestii
dotyczących zameldowania, zarówno dla gości, jak i partnerów.
Obiekty mogą uniknąć tych problemów, korzystając z opcji
„Odbiór kluczy” w Extranecie.
Obiekty mogą poinformować gości, jak i gdzie mogą odebrać
swoje klucze. Jeśli tę lokalizację ciężko opisać słowami, obiekt
może załączyć zdjęcia.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dodając adres do odbioru kluczy, obiekty mogą poprawić
wrażenia gości online i na miejscu, co może prowadzić do lepszych
opinii.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla odbioru kluczy (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt> Zasady działalności > Inne zasady
> Odbiór kluczy

China UnionPay

Nowość

API dla treści (Toggle)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności

China UnionPay to usługa preautoryzacji dla zabezpieczonych
transakcji, która pozwala na płatności online u każdego handlowca,
który akceptuje UnionPay. Obiekt może włączyć karty kredytowe
China UnionPay, aby wejść również na rynek chiński.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferując alternatywne metody płatności, obiekty mogą zwiększyć
liczbę rezerwacji, przyciągając nowe segmenty gości.

Wczesna rezerwacja

Dając możliwość wczesnej rezerwacji, obiekt przyciąga gości z
dużym wyprzedzeniem i korzysta ze zniżek, aby zapełnić pokoje
poza sezonem.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Wprowadzając możliwość wczesnej rezerwacji, obiekty mogą
zwiększyć liczbę rezerwacji dokonanych z wyprzedzeniem i
zabezpieczyć dodatkowy przychód.
Wczesne rezerwacje pomagają zmniejszyć liczbę odwołanych
rezerwacji dzięki konkurencyjnym cenom.
Według naszych badań możliwość wczesnej rezerwacji może
zwiększyć widoczność obiektu wśród potencjalnych gości na
Booking.com nawet o 47%.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla promocji
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje

Oferta powakacyjna

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje
Według badań przeprowadzonych przez Booking.com 68%
podróżujących chętnie wybierze się w podróż poza sezonem, aby
ominąć tłumy. Oferta powakacyjna pomaga obiektom skorzystać z
tego popytu i przyciągnąć gości również poza sezonem.
Oferta dostępna jest dla gości od 23 lipca do 31 października
każdego roku. Obiekty muszą zaoferować minimum 20% zniżki na
pobyty od 1 września do 31 października.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta powakacyjna może zwiększyć widoczność obiektu,
ponieważ uwzględnia dodatkowy marketing, np. promocję na
specjalnej stronie, reklamy, e-maile i oznaczenia na stronie obiektu.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Oferta Złotego Tygodnia

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje
Złoty Tydzień ma miejsce w pierwszym tygodniu października
każdego roku. Ponad 730 milionów Chińczyków jedzie wtedy na
wakacje. Większość z tych potencjalnych gości podróżuje na
terenie Azji.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta Złotego Tygodnia zwiększa widoczność obiektu, gdyż
otrzymuje on specjalną etykietę w wynikach wyszukiwania na
Booking.com Etykieta przysługuje tylko wybranym 3-, 4- i
5-gwiazdkowym obiektom.
Oferta ta pomaga obiektom również zwiększyć przychody,
przyciągając gości z Chin, którzy szukają promocji.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Oferta sezonowa

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocję
Oferta sezonowa dostępna jest w sezonie wakacyjnym, a goście
mogą skorzystać z niej od 2 kwietnia do 31 sierpnia. Daje ona
gościom zniżkę na pobyty w sezonie wakacyjnym zarezerwowane w
czerwcu, lipcu i sierpniu. Oferta może obowiązywać w przypadku
ofert bezzwrotnych i z bezpłatnym odwołaniem.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta sezonowa może zwiększyć widoczność obiektu, ponieważ
będzie on promowany w e-mailach od Booking.com wysyłanych
do gości na całym świecie, powiadomieniach push, reklamach na
stronie Booking.com i stronach naszych partnerów aﬁliacyjnych.
Obiekty otrzymają również specjalną etykietę od Booking.com.
To wszystko oznacza, że Oferta sezonowa może pomóc obiektom
wypełnić pokoje z wyprzedzeniem.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Oferta wyjazdowa

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje
Oferty wyjazdowe to dobry sposób dla obiektów na wykorzystanie
zwiększającego się popytu w kwietniu i maju, gdy miejsce mają
takie wydarzenia, jak Wielkanoc, Święto pracy czy Złoty Tydzień.
Obiekty mogą udostępnić Oferty wyjazdowe, oferując 20% zniżki
na pobyty.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dzięki Ofercie wyjazdowej obiekt może cieszyć się specjalną
etykietą na swojej stronie. Będzie on również widoczny na
specjalnej stronie, w reklamach na Booking.com a także w
e-mailach i kampaniach marketingowych. To oznacza, że Oferta
wyjazdowa może znacznie pomóc obiektom uzyskać więcej
rezerwacji, przyciągając różne segmenty gości.

Oferta Black Friday

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje
Obiekty mogą teraz dodać Ofertę Black Friday, aby przyciągnąć
gości szukających okazji w okresie wzmożonych zakupów.
Obiekty muszą zaoferować potencjalnym gościom zniżkę co
najmniej 40% na konkretne terminy, zarówno na opcje bezzwrotne
jak i te z bezpłatnym odwołaniem.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta Black Friday zwiększa widoczność obiektu, gdyż jest on
dzięki niej promowany na specjalnej stronie stworzonej z okazji
Black Friday. Obiekty z taką ofertą są również promowane na
stronie Booking.com i stronach partnerów aﬁliacyjnych, a także w
e-mailach i powiadomieniach push.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Proﬁl gospodarza

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Obiekt > Twój Proﬁl
Obiekty z segmentu wynajmu wakacyjnego mogą spersonalizować
swoją stronę, wypełniając proﬁl gospodarza lub ﬁrmy. Proﬁle te
pomagają obiektom wyróżnić się na tle innych i ustalić
odpowiednie oczekiwania gości.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Połowa obiektów na wynajem wakacyjny zarejestrowanych na
Booking.com ma wypełniony proﬁl gospodarza. Nasze badania
pokazują, że obiekty, które udostępniają informacje o gospodarzu,
przyciągają więcej rezerwacji niż te, które tego nie robią.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Wynajem sezonowy

Rezerwacje bez ryzyka
Biorąc udział w programie Rezerwacje bez ryzyka, obiekt daje
Booking.com większą elastyczność w zakresie zasad odwoływania
rezerwacji w celu zachęcenia większej liczby gości. W zamian
Booking.com gwarantuje obiektowi brak ryzyka. Jeśli gość odwoła
rezerwację, Booking.com znajdzie na jego miejsce nowego gościa
lub przejmie obowiązek pokrycia kosztów odwołania pokojonocy,
których nie jest w stanie zapełnić.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Nasze badania pokazują, że obiekty z bardziej elastycznymi
zasadami odwoływania rezerwacji odnotowują wzrost wskaźnika
konwersji o 3%.
Rezerwacje bez ryzyka pomagają obiektom także odzyskać
utracony przychód.
Ze względu na ograniczenia prawne i komercyjne Rezerwacje bez
ryzyka nie są dostępne we wszystkich krajach i dla wszystkich
partnerów. Aby zakwaliﬁkować się do programu, obiekt musi
zarejestrować się do Płatności poprzez Booking.com.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Obiekt > Zasady działalności

Ukryte oferty

Ukryte oferty dostępne są dla konkretnej grupy gości mających
proﬁl na Booking.com, pobraną aplikację i subskrybujących nasz
newsletter. Grupa ta składa się z ponad 75 milionów potencjalnych
rezerwujących.
Ukryte oferty mogą obejmować różne ceny i są wyświetlane na
stronie Booking.com oraz w aplikacji. Można je również znaleźć na
Stronie z ofertami.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Ukryte oferty to świetny sposób dla obiektów, aby przyciągnąć
gości last minute i osoby rezerwujące z dużym wyprzedzeniem.
Mogą one również pomóc zapełnić pokoje poza sezonem.
Ukryte oferty mogą pomóc zwiększyć przychody nawet o 7%.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje

Oferta na Księżycowy Nowy Rok
Księżycowy Nowy Rok odbywa się w pierwszych tygodniach roku
2020. W tym okresie po świecie podróżuje więcej ludzi niż w
jakimkolwiek innym okresie w roku. W roku 2019 w podróż
podczas Księżycowego Nowego Roku udało się 400 milionów
ludzi.
Badania Booking.com pokazują, że ci goście to głównie grupy i
rodziny. Obiekty mogą przyciągnąć tych gości, dodając Ofertę na
Księżycowy Nowy Rok z minimalną zniżką 20%.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dodanie Oferty na Księżycowy Nowy Rok zwiększa widoczność
obiektu wśród podróżujących z Azji zainteresowanych niedrogim
zakwaterowaniem. Booking.com przypisuje obiektowi etykietę
Oferty na Księżycowy Nowy Rok i wyświetla go na specjalnej
stronie. Obiekt promowany jest również w reklamach, a także
e-mailowych kampaniach marketingowych.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów
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API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Promocje > Dodaj promocje

Ocena strony obiektu
API dla treści
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Ocena strony obiektu

Ta możliwość dostępna jest dla obiektów, których ocena strony
wynosi mniej niż 100%. Ocena strony obiektu to wskaźnik
obrazujący słabe punkty strony obiektu – mogą to być zdjęcia,
informacje na temat śniadania lub udogodnień, a nawet języki,
którymi posługuje się personel.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dobra strona obiektu ma duże znaczenie z punktu widzenia
sprzedaży i wrażeń gości. Kiedy obiekty stosują się do wskazówek,
odnotowują wzrost konwersji i liczby zadowolonych gości. Z
naszych analiz wynika, że osiągnięcie oceny strony obiektu na
poziomie 100% może zwiększyć liczbę rezerwacji nawet o 18%.

Całodobowa recepcja

Wynajem sezonowy

API dla treści (Toggle)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia i usługi >
Recepcja

Jeśli obiekt nie dysponuje całodobową recepcją, ta możliwość
przypomina gościom o konieczności podania przybliżonej godziny
przyjazdu. Dzięki temu goście zjawiają się na miejscu o określonej
porze.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Zaimplementowanie tej możliwości upraszcza proces
zameldowania. Personel obiektu może planować swoje działania z
wyprzedzeniem i nie musi czekać na zameldowanie, które
przebiega sprawnie zarówno ze strony obiektu, jak i ze strony
gości.

Ceny biznesowe
API dla promocji
W Extranecie: Zakładka Ceny i dostępność > Cena biznesowa
Obiekty mają możliwość utworzenia planów cenowych, które będą
wyświetlały się zamkniętej i zaufanej grupie osób podróżujących
służbowo. Procent zniżki będzie elastyczny (około 15%), a w ciągu
roku można wyłączyć tę promocję na maksymalnie 30 dni.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Zaoferowanie cen biznesowych może podnieść wskaźnik rezerwacji
średnio o 9%, zwłaszcza w dni powszednie i poza sezonem.
Goście dokonujący rezerwacji służbowych aż o 60% rzadziej
odwołują rezerwacje i o 60% częściej rezerwują ponownie
w tym samym obiekcie. Takie osoby wydają również więcej na
pobyt niż pozostali goście.

Możliwy pobyt dzieci
API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności
Obiekty mogą zwiększyć liczbę rezerwacji dokonywanych przez
rodziny, wyświetlając informację, że pobyt dzieci jest możliwy.
Aby to zrobić, należy zaktualizować zasady działalności w
Extranecie.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Rodziny zyskują większą pewność, dokonując rezerwacji w
obiekcie, w którym są mile widziane.
Informacja o możliwości pobytu dzieci jest przydatna z punktu
widzenia gości, ponieważ dowiadują się oni, że w obiekcie mogą
poznać gości o podobnym proﬁlu.

Program dla Partnerów Preferowanych
Dołączenie do Programu dla Partnerów Preferowanych to okazja, by
obiekty, które świetnie sobie radzą, mogły zyskać jeszcze więcej
odwiedzin na stronie i rezerwacji. W zamian za nieco wyższą prowizję
obiekty takie otrzymują dodatkową widoczność i logo
z ikoną kciuka, co zwiększa liczbę odwiedzin na stronie.
Aby dołączyć do programu, należy spełnić następujące warunki:
●
znajdować się wśród 30% obiektów odnotowujących najlepsze
wyniki w swoim regionie
●
mieć ocenę obiektu na poziomie co najmniej 7,0
●
mieć konwersję powyżej średniej w swojej okolicy
●
mieć niższy niż średni wskaźnik odwołań w swojej okolicy
●
mieć nienaganną historię płatności prowizji (wszystkie faktury
opłacone na czas)
●
oferować określoną dostępność i popularne ceny na
Booking.com
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dzięki zwiększonej widoczności i promocji obiekty preferowane
otrzymują do 65% więcej odsłon strony i do 35% więcej rezerwacji.

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Możliwości > Program dla Partnerów
Preferowanych

Program Genius dla Partnerów
Ta możliwość pomaga obiektom zwiększyć liczbę rezerwacji, promując je
wśród najcenniejszych gości Booking.com. Goście Genius to nasi
najbardziej lojalni klienci, którzy wydają więcej, odwołują rzadziej i
rezerwują dłuższe pobyty niż pozostali goście.
Aby dołączyć do programu, należy zaoferować 10% zniżki na najtańszy lub
najbardziej popularny rodzaj pokoju. W zamian za to obiekt otrzymuje
logo Genius na stronie Booking.com, co pozwoli mu zwiększyć konwersję.
Obiekt pojawi się również wyżej w wynikach wyszukiwania na Booking.com
Aby dołączyć do programu, należy spełnić następujące warunki:
●
mieć co najmniej 5 opinii i średnią ocenę na poziomie co najmniej
7,5
●
znajdować się wśród 50% obiektów odnotowujących najlepsze
wyniki w okolicy
●
spełniać nasze kryteria cenowe (wyjątki w zakresie cen różnią się w
zależności od kraju, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa)
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dzięki zwiększonej widoczności i promocji po dołączeniu do programu
obiekty Genius uzyskują średnio 7% wzrost liczby rezerwacji.

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Możliwości > Program Genius dla
Partnerów

Genius – bezpłatne śniadanie
API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Możliwości > Program Genius dla
Partnerów

Obiekty mogą zachęcić zaufanych gości Genius do dokonania
rezerwacji, oferując im bezpłatne śniadanie.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferując bezpłatne śniadanie gościom Genius, obiekty mogą
zwiększyć liczbę rezerwacji nawet o 24%.
Taka oferta pomaga obiektowi wyróżnić się na tle podobnych
obiektów i jest skierowana do wybranej grupy gości Genius.

Genius – 15%

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Możliwości > Program Genius dla Partnerów
Obiekty mogą przyciągnąć najlojalniejszych gości Genius, oferując
dodatkowe 5% zniżki.
Zniżka ta widoczna jest tylko dla gości Genius, którzy dokonali co
najmniej 5 rezerwacji.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Obiekty mogą przyciągnąć bardziej lojalną pulę gości Genius. Daje
to obiektom lepsze miejsce w rankingu i większą widoczność w
wynikach wyszukiwania na Booking.com
Goście Genius również rzadziej odwołują rezerwacje.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Genius – bezpłatne podwyższenie kategorii pokoju

Obiekty mogą przyciągnąć najlojalniejszych gości Genius, oferując
bezpłatne podwyższenie kategorii pokoju. Zaoferowanie gościowi
Genius lepszego pokoju to świetny sposób na sprzedaż większej
liczby pokoi i zwiększenie przychodów.
Ta oferta widoczna jest tylko dla gości Genius, którzy dokonali co
najmniej 5 rezerwacji.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Obiekty mogą przyciągnąć bardziej lojalną pulę gości Genius. Daje
to obiektom lepsze miejsce w rankingu i większą widoczność w
wynikach wyszukiwania na Booking.com
Goście Genius również rzadziej odwołują rezerwacje.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Możliwości > Program Genius dla Partnerów

Usługi podczas pobytu – dodaj cenę śniadania
API dla treści (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia i usługi

Ta możliwość pomaga obiektom zwiększyć przychody dzięki
zaoferowaniu śniadania jako dodatkowej usługi.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta śniadania pomaga zwiększyć średnie przychody obiektu na
gościa.
Ponadto obiekty mogą lepiej zaplanować zakupy, ponieważ jest im
łatwiej oszacować, ile posiłków danego dnia będzie trzeba
przygotować.

Rezerwacje last minute bez karty kredytowej
Wielu potencjalnych gości porzuca proces rezerwacji, kiedy
uświadamiają sobie, że konieczne będzie podanie danych karty
kredytowej.
Dzięki tej możliwości osoby dokonujące rezerwacji w ostatniej
chwili mogą pominąć ten krok, co przełoży się na większą liczbę
zrealizowanych rezerwacji.
Wyróżniamy 3 rodzaje rezerwacji, dla których można
zaimplementować tę możliwość:
●
Rezerwacje na ten sam dzień dokonane w godz.
09:00–16:00
●
Rezerwacje na ten sam dzień dokonane w godz.
16:00–00:00
●
Rezerwacje na następny dzień
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Pominięcie tego kroku zwiększa liczbę rezerwacji last minute i
zmniejsza odsetek odwołań tego typu rezerwacji.

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności > Opcje
płatności dostępne dla gościa

Usługi streamingowe
API dla treści (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia i usługi

Wielu gości ucieszy się na myśl, że będą mogli oglądać swoje
ulubione seriale podczas pobytu. Dzięki tej możliwości obiekt
informuje gości, że oferuje usługę Netﬂixa.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Poinformowanie gości, że mogą oglądać Netﬂixa w zaciszu
swojego pokoju może pomóc zwiększyć liczbę rezerwacji i
poprawić ogólną ocenę obiektu.

Brak wymogu podawania adresu
API dla możliwości (Toggle)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności > Informacje
o gościach

Dzięki tej możliwości goście mogą dokonać rezerwacji w kraju bez
konieczności podawania swojego adresu zamieszkania.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Wyłączenie tego kroku z procesu rezerwacji oznacza, że jest on
szybszy i prostszy.
Z naszych analiz wynika, że zaimplementowanie tej możliwości
zwiększa konwersję w przypadku rezerwacji last minute i może
zwiększyć liczbę zarezerwowanych nocy nawet o 9%.

Rezerwacje krajowe bez karty kredytowej
API dla możliwości
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności > Opcje
płatności dostępne dla gościa

Dzięki tej możliwości goście mogą dokonać rezerwacji w kraju bez
konieczności podawania danych karty kredytowej.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Wyłączenie tego kroku z procesu rezerwacji oznacza, że jest on
szybszy i prostszy.
Z naszych analiz wynika, że zaimplementowanie tej możliwości
zwiększa konwersję w przypadku rezerwacji last minute i może
zwiększyć liczbę zarezerwowanych nocy nawet o 9%.

Brak wymogu podawania kodu CVC
API dla treści (Toggle)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności > Opcje
płatności dostępne dla gościa

Dzięki tej możliwości goście mogą dokonać rezerwacji w kraju bez
konieczności podawania kodu CVC karty kredytowej.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Wyłączenie tego kroku z procesu rezerwacji oznacza, że jest on
szybszy i prostszy.
Z naszych analiz wynika, że zaimplementowanie tej możliwości
zwiększa konwersję w przypadku rezerwacji last minute i może
zwiększyć liczbę zarezerwowanych nocy nawet o 9%.

Płatności poprzez Booking
Booking.com przetwarza płatności w imieniu obiektu i gwarantuje
wypłaty zgodnie z zasadami dotyczącymi odwołania rezerwacji.
Dzięki temu obiekty nie muszą martwić się, że gość nie zapłacił za
rezerwację. Płatności poprzez Booking ułatwiają gościom płatności
za pomocą wielu popularnych metod płatności, w tym PayPal,
Alipay i WeChat Pay.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
●

●

●

Więcej potencjalnych rezerwacji: gdy obiekt oferuje
elastyczne, alternatywne metody płatności, otrzymuje
dostęp do większej liczby potencjalnych rezerwujących.
Gwarantowana płatność: płatności są gwarantowane
według zasad odwoływania rezerwacji, zatem nie trzeba
ścigać gości.
Rozwój biznesu: obsługując wszystkie płatności gości,
zmniejszamy nakład pracy operacyjnej i pozwalamy
obiektom na rozwój własnego biznesu.

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Finanse > Płatności poprzez Booking

Oferta bezzwrotna
API dla zarządzania pokojami i cenami (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Ceny i dostępność > Dodaj plan cenowy
dla oferty bezzwrotnej
Obiekty mogą zaoferować gościom ofertę bezzwrotną, która jest
nieco tańsza – o około 10% – w zamian za brak możliwości jej
odwołania. Jeśli gość odwoła lub zmieni rezerwację, lub nie pojawi
się w obiekcie, i tak będzie musiał zapłacić pełną kwotę za
rezerwację.
Dzięki ofercie bezzwrotnej płatność za rezerwację jest
gwarantowana.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferta bezzwrotna może zwiększyć liczbę rezerwacji o 5% i
zmniejszyć odsetek odwołań o 9%.

Odblokuj okres karencji
API dla możliwości (Redirect)
W Extranet: Zakładka Obiekt > Zasady działalności

Okres karencji to określony z góry czas, który gość ma na zmianę
rezerwacji bez konsekwencji ﬁnansowych. Jeśli gość popełni błąd,
taki jak wybór niewłaściwego pokoju lub daty, może odwołać
rezerwację w tym określonym czasie karencji.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
25% odwołań odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu
dokonania rezerwacji.
Umożliwienie gościom odwołania rezerwacji w tym okresie ułatwia
ponowną szybką sprzedaż pokoju.

Wiadomości przed rezerwacją

Wynajem sezonowy

API dla możliwości (Toggle)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Preferencje dotyczące
wiadomości
Dzięki tej możliwości goście mogą skontaktować się z obiektem za
pomocą jednego kliknięcia.
Opcja „Skontaktuj się z gospodarzem” pojawi się na stronie
obiektu, umożliwiając gościom wysłanie wiadomości do obiektu
bezpośrednio, bez pośrednictwa ze strony Booking.com
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Zaimplementowanie tej możliwości pomaga obiektom wyjaśnić
wszelkie wątpliwości ze strony potencjalnych gości przed
dokonaniem przez nich rezerwacji.
Zapewnienie gościom możliwości łatwego kontaktu z obiektem
zwiększa prawdopodobieństwo dokonania przez nich rezerwacji.

Obiekt przyjazny rodzinom
API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia i usługi

Obiekty mogą przyciągnąć więcej rodzin z dziećmi dzięki
specjalnej etykiecie, która pojawi się obok nazwy obiektu na
Booking.com. Etykieta informuje gości, że obiekt jest odpowiedni
dla rodzin i oferuje udogodnienia, które mogą spodobać się
właśnie tego rodzaju podróżującym.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Etykieta „Przyjazny rodzinom” obok nazwy obiektu pomoże
zwiększyć liczbę rezerwacji dokonywanych przez podróżujących z
dziećmi.

Automatyczne odpowiedzi z użyciem szablonów
Dzięki tej możliwości obiekty mogą zaoszczędzić czas, wysyłając
automatyczne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się prośby ze
strony gości.
Automatyczne odpowiedzi można ustawić na życzenia specjalne
dotyczące parkingu, zameldowania, wymeldowania
i konﬁguracji łóżek (pojedyncze / podwójne). Gość otrzymuje
automatyczną odpowiedź od obiektu potwierdzającą, czy jego
prośba została zatwierdzona, odrzucona czy zależy od dostępności.
Obiekty mogą ustawiać szablony, które będą wysyłane w ramach
automatycznych odpowiedzi na zapytania gości.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Z naszych analiz wynika, że zaimplementowanie tej możliwości
może zaoszczędzić do 15% czasu poświęconego na działania
operacyjne.
Ponadto obiekt zyskuje bardziej zadowolonych gości, którzy
szybciej otrzymują odpowiedzi na swoje zapytania.

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Preferencje dotyczące
wiadomości

Pokoje o bardzo małej lub dużej powierzchni
API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia w pokojach
Powierzchnia pokoju to ważna kwestia, ułatwiająca gościom
podjęcie decyzji.
Ta możliwość wyświetlana jest obiektom, których pokoje mają
wyjątkowo małą lub dużą powierzchnię – co wiąże się z
możliwością nieprawidłowego oznaczenia jej w systemie.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Niewłaściwie oznaczona powierzchnia pokoju może zniechęcić
gości do dokonania rezerwacji.
Goście mogą spodziewać się czegoś innego po przyjeździe, co
może przełożyć się na niekorzystne opinie i skargi.

Automatyczne przywracanie dostępności

Nowość

API dla możliwości (Toggle)
W Extranecie: Ceny i dostępność > Kalendarz

Obiekty mogą zapełnić puste łóżka, automatycznie wystawiając
zamknięte pokoje ponownie na sprzedaż po otrzymaniu
odwołania.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Automatyczne przywracanie zamkniętych pokoi oznacza mniej
zamieszania i mniej pustych łóżek. Średnio ok. 73% automatycznie
uzupełnionych pokoi zostaje sprzedanych ponownie.

Powiadomienia o braku dostępności

Nowość

API dla dostępności (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Ceny i dostępność > Kalendarz

Ta możliwość ma na celu informowanie obiektów, że nie są
obecnie dostępne do rezerwacji z powodu braku dostępności na
przyszłe terminy.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dodanie dostępności sprawi, że obiekt znów będzie widoczny na
stronie Booking.com i pozwoli na przyjmowanie nowych rezerwacji.

Jasne zasady dotyczące odwołania rezerwacji

Nowość

API dla zarządzania pokojami i cenami (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Zasady działalności

Dzięki tej możliwości obiekty mogą aktualizować swoje zasady
działalności tak, aby zasady dotyczące odwołania rezerwacji były
jasne dla gości.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Ustawienie prawidłowych zasad odwołania rezerwacji może pomóc
obiektom lepiej się rozwijać. Będą one również łatwiejsze do
zrozumienia dla gości, a także zapewnią obiektom elastyczność w
ustanawianiu własnych zasad dla różnych aspektów każdej
rezerwacji.
Check out the Help Guide on Cancellations

Śniadanie jako dodatkowa usługa

Nowość

API dla treści (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Udogodnienia i usługi
Ta możliwość pomaga obiektom zwiększyć sprzedaż śniadań.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dzięki tej możliwości obiekt może zaoferować śniadanie jako
dodatkową usługę dla gości, którzy zarezerwowali pobyt bez
śniadania. Może to automatycznie zwiększyć przychody.
Według naszych badań 61% gości woli zarezerwować śniadanie
przed zameldowaniem. Nasze dane pokazują również, że ci goście
z reguły rzadziej odwołują rezerwacje. Dzięki temu dodatkowi
promujemy śniadanie kilka razy przed datą zameldowania gościa.
Oznacza to większy komfort dla gościa i większe przychody dla
obiektu.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów
Check out breakfast inspiration from Booking.com partners

Ceny Genius dla konkretnych krajów

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Możliwości > Program Genius dla
Partnerów

Ta możliwość pozwala obiektom na oferowanie specjalnych cen
gościom Genius z konkretnych krajów.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferując specjalną cenę gościom Genius z konkretnych krajów,
możesz otrzymać nawet o 16% więcej rezerwacji niż obiekty, które
oferują zwykłą cenę Genius.

Informacje o gościach

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Opinie goście > Informacje o gościach
Ta możliwość pozwala obiektom dowiedzieć się nieco więcej o
preferencjach gości, którzy mają zatrzymać się w obiekcie. Dzięki
temu można stworzyć wyjątkowy pobyt specjalnie dla nich.
Obiekty mogą na przykład otrzymać informację, czy gość lubi
próbować lokalnych potraw w czasie podróży, co podobało mu się
najbardziej podczas poprzedniej podróży, albo czy ma jakieś
potrzeby dietetyczne.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Obiekty mogą wykorzystać te informacje, aby dostarczyć gościom
jeszcze lepszych wrażeń. Może to wywołać efekt domina – jeszcze
lepsze opinie gości i powracający goście.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Informacje o łazienkach

Nowość

Hostele

API dla treści (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Informacje o pokojach

Badania pokazują, że 25% potencjalnych gości hosteli uważa, że
najważniejsze przy dokonywaniu rezerwacji są informacje o
łazience w obiekcie. Dlatego też zaktualizowaliśmy sposób, w jaki
obiekty mogą podać dodatkowe informacje o łazienkach i dotrzeć
do tych potencjalnych gości.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Ta możliwość pozwala hostelom zwiększyć widoczność obiektu i
dzięki temu zwiększyć liczbę rezerwacji.

Dodatkowa dostępność na popularne terminy

Nowość

API dla dostępności (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Ceny i dostępność> Optymalizacja
dostępności

Ta możliwość wyświetla terminy, na które goście najczęściej
wyszukują pobyty w mieście, w którym znajduje się obiekt, a także
szczegóły dotyczące najpopularniejszych pokoi w obiekcie.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dodanie dostępności na wskazane terminy może pomóc gościom
znaleźć obiekt, a zatem potencjalnie zwiększyć liczbę rezerwacji.
Wprowadzając tę możliwość, obiekty mogą poprawić swoją
pozycję na stronie Booking.com, tym samym zwiększając swoją
widoczność wśród potencjalnych gości.

Wskaźnik odpowiedzi

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Poczta > Wiadomości od gości

Szybkie odpowiadanie na wiadomości gości sprawia, że czują się
oni bezpieczniej, dzięki czemu spada ryzyko odwołania przez nich
rezerwacji. Aby pomóc obiektom zrozumieć, jak radzą sobie z
komunikacją z gośćmi, dodaliśmy możliwość o nazwie „Wskaźnik
odpowiedzi”.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Mając wiadomości gości pod kontrolą i odpowiadając na nie w
ciągu 24 godzin, obiekty mogą poprawić wrażenia gości i zachęcić
ich do pozostawiania lepszych opinii.

Lokalizacja pokoi na piętrach

Nowość

API dla treści (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Informacje o pokojach

Coraz więcej gości chce wiedzieć, na którym piętrze zlokalizowany
jest pokój. Aby pomóc obiektom przyciągać więcej gości, dajemy
im możliwość wyświetlenia lokalizacji pokoju.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Nasze badania pokazują, że obiekty, które podają lokalizację
pokoju odnotowują zwiększenie wskaźnika konwersji nawet o 2%.

Ceny w przypadku niskiego obłożenia

Nowość

API dla dostępności (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Ceny i dostępność > Plany cenowe

Wiemy, że większość wyszukiwań i rezerwacji obejmuje dwóch
gości. Wiele obiektów na Booking.com ma pokoje o maksymalnym
obłożeniu wyższym niż 2 osoby, ale nie pokazuje cen tych pokoi
dla dwóch gości. Ta możliwość zachęca obiekty do dodawania cen
większych pokoi dla mniejszych grup lub nawet dla 2 osób.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferowanie cen za większe pokoje mniejszym grupom może
zwiększyć liczbę rezerwacji nawet o 4%.

Oferta limitowana

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Promocje> Dodaj promocje

Oferty limitowane mogą zwiększyć widoczność i liczbę rezerwacji w
wybranych przez Ciebie terminach.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Oferty limitowane pozwalają obiektom na łatwe obniżenie i cen i
zwiększenie widoczności pobytów w wybranych terminach, co
może prowadzić do większej liczby rezerwacji.

Program poleceń dla obiektów

Nowość

API dla możliwości (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Możliwości > Rezerwacje bez prowizji
Nasz Program poleceń dla obiektów pozwala obiektom na
zapraszanie znajomych do rejestracji swojego obiektu na
Booking.com i oszczędzanie na prowizji w ramach nagrody. Ale to
nie wszystko – ich znajomi również będą mogli zaoszczędzić na
prowizji.
Za każdego poleconego znajomego, zarówno obiekt jak i znajomy
mogą otrzymać rezerwacje zwolnione z prowizji o maksymalnej
wartości 200 EUR.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Obiekty otrzymują nagrody za pierwszych 10 znajomych, którzy
zarejestrują obiekt i otrzymają rezerwację. Oznacza to, że jeden
obiekt może w sumie zaoszczędzić na prowizji nawet 2000 EUR.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów

Brak zdjęć pokoi

Nowość

API dla zdjęć (Redirect)
W Extranecie: Zakładka Obiekt > Informacje o pokojach

Aby zachęcić gości do rezerwacji, obiekt musi najpierw
przyciągnąć ich uwagę atrakcyjnym proﬁlem. Zdjęcia obiektu
odgrywają tu kluczową rolę.
Jaki ma to wpływ na wyniki obiektu?
Dodanie 4 zdjęć pokoi w obiekcie może zwiększyć liczbę rezerwacji
o 14%. Goście lubią wiedzieć, gdzie potencjalnie mają się
zatrzymać, zatem przedstawienie obiektu z dobrej strony pokaże
im, czego mogą się spodziewać.
Link do artykułu w Centrum pomocy dla partnerów
Download the photography guide for hotels

Dziękujemy

Wszelkie nawiązania do „Booking.com”, w tym każde określenie „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Booking.com B.V., której częścią jest {b_companyname}™

