Guia das Oportunidades

Melhorar o desempenho
das suas propriedades
Última atualização: Janeiro de 2020

Transforme o sucesso das suas
propriedades em benefícios
As “Oportunidades” são dicas personalizadas sobre
como melhorar o desempenho das suas
propriedades.
Por cada oportunidade que implementar, ganha
pontos no Programa Parceiros de Conectividade –
deixando-o(a) cada vez mais próximo de certos
benefícios como convites para eventos tecnológicos e
ações de marketing adicionais para a sua empresa.
Este guia explica como cada oportunidade o(a) pode
ajudar si e às suas propriedades.
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Quais os fatores que afetam o desempenho de uma propriedade?
O percurso de cada parceiro em Booking.com é composto por 9 passos. Cada passo afeta o desempenho geral da propriedade.
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De que forma as oportunidades melhoram o desempenho da sua propriedade?

Selecionámos três passos essenciais no percurso do
parceiro onde as propriedades podem melhorar o seu
desempenho:
●
●
●

Ranking
Conversão
Cancelamentos

No Portal dos Parceiros, verá um conjunto de
oportunidades selecionadas que podem impactar cada
uma destas três áreas.

O que é uma “oportunidade”?

Aqui estão dois exemplos de oportunidades:
O nosso sistema analisa o perﬁl de cada propriedade e destaca
áreas especíﬁcas para desenvolvimento – áreas que sabemos que
podem impulsionar o desempenho. Poderão ser ações tão simples
como adicionar fotograﬁas de maior resolução, ou disponibilizar
uma tarifa especial para os clientes Genius.
Chamamos a estas áreas de desenvolvimentos “oportunidades”.
Cada oportunidade implementada irá fazer com que a sua
empresa ﬁque mais próxima de atingir a categoria seguinte no
Programa Parceiros de Conectividade. Subir de categoria
oferece-lhe benefícios como convites para os eventos
tecnológicos de Booking.com e ainda apoio nas ações de
marketing da nossa parte.

O que é o Centro de Oportunidades?
É uma ferramenta que identiﬁca formas de melhorar o
desempenho de uma propriedade. As propriedades podem
encontrá-la na extranet Booking.com, e os Parceiros de
Conectividade no Portal dos Parceiros.
Cada propriedade verá um conjunto diferente de oportunidades
com base no seu perﬁl e na informação presente no nosso
sistema.
Através do Centro de Oportunidades, as propriedades podem
adicionar produtos, informações ou ofertas que ajudarão a que
tenham um melhor desempenho em Booking.com – e na sua
plataforma no geral.
Como funciona o Centro de Oportunidades?
1.
A ferramenta analisa o perﬁl da propriedade em
Booking.com, incluindo o seu conteúdo, tarifas e
disponibilidade.
2.
Cria uma lista personalizada concebida para ajudar o
desempenho da propriedade.
3.
As oportunidades podem ser implementadas em apenas
alguns cliques.

O que pode fazer enquanto Parceiro de Conectividade?

Enquanto parceiro de conectividade, você desempenha um papel
fundamental ao ajudar o seu portefólio a alcançar o seu potencial
máximo.
Para ver como as propriedades podem melhor o desempenho,
visite o Portal dos Parceiros e clique no separador
“Oportunidades”.
Depois disso, recomendamos que entre em contacto com as suas
propriedades para explicar as áreas para desenvolvimento do
negócio – quer seja relativamente ao ranking, à conversão ou aos
cancelamentos.
Neste guia, irá encontrar uma explicação de cada oportunidade
para ser mais fácil partilhar com as suas propriedades.

O que é que isto signiﬁca para si?
Quantas mais oportunidades as suas propriedades
implementarem, melhor será o desempenho do seu
portefólio em Booking.com.
Para além disso, cada oportunidade implementada irá
contribuir para que esteja cada vez mais próximo de subir
para a categoria seguinte do Programa Parceiros de
Conectividade. Subir de categoria oferece-lhe benefícios
como convites para eventos tecnológicas e ações de
marketing adicionais da nossa parte.

Como pode facilitar a implementação das oportunidades nas suas
propriedades?
Para ajudar as suas propriedades a implementarem facilmente as
oportunidades, desenvolvemos as Oportunidades API e as
Promoções API.
As Oportunidades API mostram-lhe as oportunidades de
Booking.com diretamente no seu sistema. A partir daí, bastam
apenas alguns cliques para fazer as implementações.
Uma vez que disponibiliza aconselhamento comercial personalizado
no seu sistema, as Oportunidades API podem impulsionar o
desempenho de todo o seu portefólio de forma rápida e expansiva.
As Promoções API permitem que as suas propriedades criem e
ajustem as promoções diretamente no seu sistema.
Adotar as duas vertentes de API também irá dar-lhe mais pontos no
Programa Parceiros de Conectividade.

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which opportunities
are available
on the Partner
Portal? (1)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Tarifas por país

Atraia clientes de países especíﬁcos e aumente a sua receita.

Conversão, Ranking

Tarifas para dispositivos móveis

Atraia utilizadores de dispositivos móveis ao oferecer um
desconto segmentado.

Conversão, Ranking

Recolha das chaves

Evite reclamações e melhore a experiência do cliente ao
partilhar a informação de onde recolher as chaves.

Volume de trabalho

China Union Pay

Disponibilize métodos de pagamento alternativos e entre no
segmento de clientes chineses.

Conversão

Reserva antecipada

Encha os seus quartos antecipadamente ao oferecer uma um
desconto especial para os clientes que reservem com
antecedência.

Conversão, Ranking

Ofertas de Época Baixa

Durante a época baixa, alcance a ocupação máxima ao oferecer
um desconto especial.

Conversão, Ranking

Oferta Semana Dourada

Atraia clientes provenientes da Ásia que estejam à procura de
uma promoção.

Conversão, Ranking

Oferta Sazonal

Garanta reservas e preencha os seus quartos com antecedência.

Conversão, Ranking

Oferta Escapadinha

Entre neste segmento com procura emergente em abril e maio
para aumentar as suas reservas.

Conversão, Ranking

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which opportunities
are available
on the Partner
Portal? (2)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Programa de Parceiros Preferidos

Obtenha visibilidade adicional nos resultados de pesquisa ao
aderir ao Programa de Parceiros Preferidos.

Conversão, Ranking

Programa de Parceiros Genius

Tenha especial acesso aos nossos clientes mais valiosos
através do programa de ﬁdelização de Booking.com, o
programa Genius.

Conversão, Ranking

Genius – pequeno-almoço gratuito

Aumente a sua receita ao oferecer o pequeno-almoço gratuito
aos clientes Genius.

Conversão

Genius – 15%

Atraia clientes Genius que já reservaram pelo menos 5 vezes
ao oferecer um desconto adicional de 5%.

Conversão

Genius – upgrade de quarto gratuito

Atraia clientes Genius que já reservaram pelo menos 5 vezes
ao oferecer um upgrade de quarto gratuito.

Conversão

Serviços durante a estadia – adicionar preço do
pequeno-almoço

Aumente a sua receita ao vender o pequeno-almoço em
Booking.com.

Conversão

Reservas de última hora sem cartão de crédito
(reservas para o mesmo dia, para o dia
seguinte)

Garanta mais reservas ao facilitar o processo aos seus
potenciais clientes.

Conversão, Cancelamentos

Serviços de streaming

Aumente as suas reservas ao mostrar aos seus clientes que
podem ver os seus programas favoritos durante a sua estadia.

Conversão

Oferta Básica

Oferta com descontos por tempo limitado para impulsionar as
reservas.

Conversão, Ranking

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which opportunities
are available
on the Partner
Portal? (3)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Ofertas Black Friday

Atraia quem procura por pechinchas durante o período
de compras mais movimentado do ano.

Conversão, Ranking

Perﬁl de anﬁtrião

Atraia potenciais clientes ao partilhar mais sobre a sua
propriedade e o seu anﬁtrião.

Conversão, Ranking

Reservas sem Riscos

Ofereça condições de cancelamento mais ﬂexíveis e
impulsione a conversão.

Conversão

Oferta Secreta

Chegue a 75 milhões de clientes com uma oferta
especial e aumente a sua receita.

Conversão

Ofertas de Ano Novo Lunar

Atraia clientes asiáticos durante os períodos de maior
procura e aumente as suas reservas.

Conversão

Pontuação da Página da Propriedade

Aumente as reservas graças a uma página da
propriedade mais atrativa e com mais informação.

Conversão

Receção 24 horas

Evite reclamações e melhore a experiência do cliente ao
incluir informação sobre o check-in tardio.

Conversão

Tarifas Empresariais

Atraia viajantes em negócios ao adicionar uma tarifa
empresarial.

Conversão

Acomodar crianças

Facilite as reservas para famílias ao mostrar que as
crianças se podem acomodar.

Conversão

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which opportunities
are available
on the Provider
Portal? (4)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Sem obrigatoriedade da morada dos
clientes

Assegure mais reservas ao eliminar passos no processo
de reserva.

Conversão, Cancelamentos

Sem dados de cartões de crédito para
reservas domésticas

Assegure mais reservas ao eliminar passos no processo
de reserva.

Conversão, Cancelamentos

Sem código CVC

Assegure mais reservas ao eliminar passos no processo
de reserva.

Conversão, Cancelamentos

Pagamentos por Booking.com

Aumente a conversão ao disponibilizar opções de
pagamento mais ﬂexíveis aos clientes.

Conversão, Cancelamentos

Tarifa não reembolsável

Diminua os cancelamentos ao adicionar uma tarifa não
reembolsável.

Conversão, Cancelamentos

Desbloqueio do período de tolerância

Revenda rapidamente os quartos cancelados ao permitir
que os clientes cancelem gratuitamente durante um
certo período de tempo após a reserva.

Conversão, Cancelamentos

Comunicação pré-reserva

Gira as expectativas dos clientes ao permitir que
comuniquem com as propriedades antes de reservar.

Conversão, Cancelamentos

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which Opportunities
are available
on the Provider
Portal? (5)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Adequado para famílias

Receba mais reservas de famílias ao exibir as
comodidades para famílias que tem disponíveis.

Conversão

Respostas automáticas com modelos de mensagem

Poupe tempo ao responder aos e-mails dos clientes
com respostas automáticas.

Volume de trabalho

Hotel com tamanho de quarto muito grande ativo /
Hotel com tamanho de quarto muito pequeno ativo

Gira as expectativas dos clientes ao certiﬁcar-se de
que os tamanhos dos quartos estão a ser
apresentados corretamente.

Volume de trabalho

Reposição automática de quartos fechados

Preencha as camas vazias ao ativar a reposição
automática de quartos fechados após o
cancelamento.

Disponibilidade, Conversão

Fechado automaticamente (disponibilidade)

Adicionar disponibilidade irá permitir que a
propriedade ﬁque visível no website e comece a
receber reservas.

Disponibilidade, Conversão

Esclarecimento da condição de cancelamento

Ajude as propriedades a atualizar as suas condições
para tornar os cancelamentos mais claros para os
clientes.

Conversão

Suplemento de pequeno-almoço

Ajude as propriedades a aumentar as vendas de
pequenos-almoços.

Conversão

Genius – Geo targeting

Permita que as propriedades ofereçam uma tarifa
especial aos clientes Genius oriundos de
determinados países.

Conversão

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which Opportunities
are available
on the Provider
Portal? (6)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Programa “Conheça os seus clientes”

Permite que as propriedades descubram um pouco mais
sobre as preferências dos clientes.

Experiência do cliente

Recolha de informação sobre a casa de
banho

Aumente a visibilidade da propriedade ao especiﬁcar a
conﬁguração da casa de banho.

Conversão, Ranking

Inventário nas datas de grande procura

Adicionar disponibilidade para datas com elevada procura
ajudará os clientes a encontrarem a propriedade on-line e,
consequentemente, aumentará as reservas.

Conversão

Percentagem de Respostas

Ajude as propriedades a perceber como estão os seus
desempenhos no que diz respeito a responder às
mensagens dos clientes.

Experiência do cliente

Localização do piso do quarto

Atraia mais clientes ao especiﬁcar o piso onde está
localizado o quarto.

Conversão, Ranking

Tarifas para ocupação mais baixa

Encoraje as propriedades a adicionar preços nos quartos
maiores para pequenos grupos ou até mesmo apenas dois
hóspedes.

Conversão

Oferta por Tempo Limitado

As Ofertas por Tempo Limitado permitem que as
propriedades ofereçam descontos nos quartos, aumentem
a visibilidade e as suas reservas.

Conversão

Que oportunidades
são apresentadas
neste documento?
Which Opportunities
are available
on the Provider
Portal? (7)
Nome da oportunidade

Descrição

Principal impacto na propriedade

Programa de Recomendação de Parceiros

O nosso Programa de Recomendação de Parceiros
permite que as propriedades convidem amigos para
registar as suas propriedades em Booking.com – e, como
recompensa, poupam dinheiro na própria comissão.

Reservas isentas de comissão (5)

Sem fotograﬁas do quarto

Adicione fotograﬁas dos quartos para captar a atenção de
potenciais clientes e encorajá-los a reservar.

Conversão

Oportunidades

Tarifas por país
As tarifas por país são descontos segmentados que as
propriedades podem oferecer aos clientes provenientes de
mercados especíﬁcos. Isto permite que as propriedades entrem
em novos mercados e aumentem as suas receitas.
Como é que isto melhora o desempenho?
As propriedades podem garantir receita adicional ao atrair
determinados viajantes internacionais, que tendem a reservar com
maior antecedência e a cancelar menos.
As tarifas por país podem ajudar as propriedades a preencher os
quartos disponíveis durante os períodos de grande procura em
certos mercados. Por exemplo, uma propriedade pode optar por
atrair clientes da Ásia-Pacíﬁco durante o período do Ano Novo
Lunar.
Estas tarifas impulsionam a visibilidade das propriedades e a
posição no ranking nos resultados de pesquisa em Booking.com.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Promoções
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Tarifas por país

Tarifas para dispositivos móveis
Em 2018, as reservas através de dispositivos móveis em Booking.com
superaram, pela primeira vez, as efetuadas no computador. Isto signiﬁca que
mais de 50% das reservas de alojamento foram feitas através de um
dispositivo móvel. Para além disso, 80% dos viajantes usam a app para
pesquisar por uma viagem (fonte: Travelport Digital, Booking.com).
Uma tarifa para dispositivos móveis é um desconto exclusivo de 10% que
apenas está disponível para utilizadores móveis na app de Booking.com e
nos navegadores móveis. Quando uma propriedade ativa uma tarifa para
dispositivos móveis, surgirá uma etiqueta especial ao lado da propriedade e
nos resultados de pesquisa.
Como é que isto melhora o desempenho?
Oferecer tarifas para dispositivos móveis aumenta a visibilidade da
propriedade nos resultados de pesquisa para os utilizadores móveis.
Também podem aumentar as reservas até 26%.
Dois terços das reservas através de dispositivos móveis são efetuadas por
millenials, que deixam mais comentários que qualquer outro grupo de
viajantes. Ao atrair millennials, a propriedade pode veriﬁcar um impacto
positivo no seu ranking geral.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Promoções
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Tarifas para dispositivos
móveis

Oferta Básica

Novidade

API de Promoções
Na extranet: Tarifas e disponibilidade

Esta oferta é uma forma bastante simples de baixar o preço de um
quarto. É um desconto oferecido a potenciais clientes em diversos
tipos de tarifas.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao disponibilizar uma oferta para os clientes, as propriedades
destacam-se e atraem clientes que procuram normalmente por uma
tarifa com desconto. Adicionalmente, as Ofertas Básicas podem
aumentar a taxa de conversão da propriedade, resultando em mais
receita.

Recolha das Chaves

Sabemos pelas pesquisas que a confusão sobre a entrega das
chaves é uma das reclamações mais comuns sobre o check-in,
tanto dos clientes como das propriedades.
As propriedades podem evitar estes problemas ao usarem a
opção “Recolha das chaves” na extranet.
As propriedades podem informar os clientes sobre como e onde
podem recolher as suas chaves. Se o local de recolha for difícil de
descrever, a propriedade também poderá incluir fotograﬁas para
maior clareza.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao adicionarem a morada para a recolha das chaves, as
propriedades podem melhorar a experiência do cliente on-line e
no local, o que pode levar a melhores comentários.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Recolha das chaves (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições > Outras condições >
Recolha das chaves

China UnionPay

Novidade

API de Conteúdo (Toggle)
Na extranet: Propriedade > Condições

O China UnionPay é um serviço de pré-autorização para
transações seguras, que permite pagamentos on-line para
qualquer comerciante que aceite o UnionPay. Uma propriedade
pode permitir que os cartões de crédito China UnionPay acedam
ao mercado chinês.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao oferecer opções alternativas de pagamento, as propriedades
podem aumentar suas reservas atraindo um novo segmento de
clientes.

Reserva antecipada

Novidade

API de Promoções
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas
Ao conﬁgurar uma Reserva antecipada, uma propriedade atrai
clientes com muita antecedência e usa descontos para ocupar os
quartos durante a época baixa.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao conﬁgurar uma reserva antecipada, as propriedades podem
aumentar as suas reservas e garantir receita adicional.
As ofertas de reserva antecipada ajudam a reduzir cancelamentos,
oferecendo preços competitivos.
As nossas pesquisas mostraram que as ofertas de reserva
antecipada podem aumentar até 47% a visibilidade de uma
propriedade para potenciais clientes de Booking.com.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Ofertas de Época Baixa

Segundo uma pesquisa realizada por Booking.com, 68% dos
viajantes estão dispostos a viajar fora da época alta, a ﬁm de evitar
as multidões. As Ofertas de Época Baixa ajudam as propriedades
a atender essa procura e atrair clientes durante a época baixa.
Está disponível para os clientes de 23 de julho a 31 de outubro de
cada ano. As propriedades têm de oferecer um desconto mínimo
de 20% nas datas de estadia entre 1 de setembro e 31 de
outubro.
Como é que isto melhora o desempenho?
Uma Oferta de Época Baixa pode aumentar a visibilidade de uma
propriedade, pois inclui marketing adicional como destaque numa
página especial, publicidade no website, e-mails e tags na página
da propriedade.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas

Oferta Semana Dourada

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas
A Semana Dourada decorre durante a primeira semana de
outubro de cada ano, quando cerca de 730 milhões de chineses
vão de férias. A maioria destes potenciais clientes viaja pela Ásia.
Como é que isto melhora o desempenho?
A Oferta Semana Dourada aumenta a visibilidade, pois as
propriedades com esta oferta recebem um ícone especial nos
resultados de pesquisa de Booking.com. O ícone está disponível
apenas para determinadas propriedades de três, quatro e cinco
estrelas.
Esta oferta também ajuda as propriedades a aumentar a sua
receita, atraindo visitantes chineses à procura de ofertas.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Oferta Sazonal

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas
A Oferta Sazonal está disponível durante a época de férias e para
clientes de 2 de abril a 31 de agosto. Com a Oferta Sazonal. Os
clientes recebem descontos nas estadias reservadas em junho,
julho e agosto. A oferta pode ser aplicada a reservas com
cancelamento gratuito e não reembolsáveis.
Como é que isto melhora o desempenho?
A Oferta Sazonal pode aumentar a visibilidade das propriedades,
uma vez que são exibidas nos e-mails de Booking.com para
viajantes internacionais, notiﬁcações instantâneas e publicidade no
website de Booking.com e websites aﬁliados. As propriedades
também recebem uma etiqueta especial em Booking.com.
Isto signiﬁca que a Oferta Sazonal pode ajudar as propriedades a
ocuparem os seus quartos com antecedência.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Oferta Escapadinha

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas
As Ofertas Escapadinha são uma boa maneira de as propriedades
aproveitarem a crescente procura durante abril e maio, quando
ocorrem eventos como a Páscoa, o Dia do Trabalhador e a
Semana Dourada. As propriedades podem fazê-lo ao oferecer um
desconto de 20% nas estadias.
Como é que isto melhora o desempenho?
Com as Ofertas Escapadinha, terá uma etiqueta especial na
página da propriedade. Também será visível numa página
especial, em publicidade no local e em campanhas de e-mail e
marketing. Isto signiﬁca que as Ofertas Escapadinha podem ajudar
as propriedades a aumentar as suas reservas, ao apelar a
diferentes segmentos de clientes.

Oferta Black Friday
Agora, as propriedades podem adicionar uma Oferta Black Friday
para atrair clientes durante o período de compras mais
movimentado do ano.
As propriedades têm de oferecer aos potenciais clientes um
desconto mínimo de 40% num determinado período de estadia,
aplicado em tarifas não reembolsáveis e com cancelamento
gratuito.
Como é que isto melhora o desempenho?
A Oferta Black Friday aumenta a visibilidade de uma propriedade,
pois é apresentada numa página especial da Black Friday. As
propriedades que disponibilizam esta oferta também beneﬁciam
de publicidade no website de Booking.com e websites aﬁliados,
além da promoção em e-mails e através de notiﬁcações
instantâneas na aplicação.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas

Perﬁl do anﬁtrião

Novidade

Especíﬁco para
aluguer de férias

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > O seu perﬁl

As propriedades no segmento de aluguer de férias podem
personalizar o seu registo em Booking.com preenchendo um perﬁl
de anﬁtrião ou de empresa. Os perﬁs de anﬁtrião e de empresa
ajudam as propriedades a destacarem-se para os clientes certos e
a deﬁnir as expectativas certas.
Como é que isto melhora o desempenho?
Metade dos registos de aluguer de férias de Booking.com tem um
perﬁl de anﬁtrião. As pesquisas mostraram que as propriedades
com detalhes sobre o anﬁtrião atraem mais reservas.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Reservas Sem Riscos
Ao optar pelo programa de Reservas Sem Riscos, uma
propriedade permite que Booking.com adicione mais ﬂexibilidade
às suas condições de cancelamento como forma de atrair mais
clientes. Em troca, a Booking.com garante uma experiência sem
riscos para a propriedade. Se um cliente cancelar, Booking.com
encontrará um novo cliente para a propriedade ou assumirá o
pagamento do custo do cancelamento de todas as noites em que
não consiga um novo cliente.
Como é que isto melhora o desempenho?
A nossa pesquisa mostrou que as propriedades com condições de
cancelamento mais ﬂexíveis têm até 3% de aumento na taxa de
conversão.
As Reservas Sem Riscos também ajudam as propriedades a
recuperar a receita perdida.
Restrições legais e comerciais e critérios de elegibilidade
signiﬁcam que as Reservas Sem Riscos não estão disponíveis em
todos os países ou para todos os parceiros. Para serem elegíveis,
as propriedades também têm de se registar nos Pagamentos por
Booking.com.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições

Ofertas Secretas
As Ofertas Secretas são oferecidas a um grupo especíﬁco de
clientes que têm um perﬁl em Booking.com, ﬁzeram o download
da aplicação e subscreveram a nossa newsletter. Este grupo é
composto por mais de 75 milhões de potenciais clientes.
As Ofertas Secretas podem ser adicionadas a uma variedade de
tarifas e são destacadas no website e na aplicação Booking.com,
além de serem mostradas na página Localizador de Ofertas.
Como é que isto melhora o desempenho?
As Ofertas Secretas são uma ótima forma de as propriedades
atraírem reservas de última hora e reservas antecipadas. Também
podem ajudar as propriedades a ocupar quartos durante a época
baixa.
As Ofertas Secretas podem ajudar as propriedades a aumentar a
sua receita em até 7%.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas

Oferta de Ano Novo Lunar
O Ano Novo Lunar realiza-se nas primeiras semanas de 2020 e,
normalmente, envolve mais pessoas a viajar em todo o mundo do
que em qualquer outra época do ano. Em 2019, 400 milhões de
pessoas viajaram durante este período.
A pesquisa de Booking.com mostrou que estes clientes são
principalmente grupos e famílias. As propriedades podem atrair
estes clientes ao adicionar uma Oferta de Ano Novo Lunar com
um desconto mínimo de 20%.
Como é que isto melhora o desempenho?
Adicionar uma Oferta de Ano Novo Lunar aumenta a visibilidade
da propriedade para viajantes de toda a Ásia preocupados com o
orçamento. Booking.com adiciona um ícone de Ano Novo Lunar à
propriedade e torna-a visível numa página especial. A
propriedade também beneﬁcia de publicidade no website e
campanhas de marketing por e-mail.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar ofertas

Pontuação da página da propriedade
API de Conteúdo
Na extranet: Propriedade > Pontuação da Página da Propriedade
Esta oportunidade está disponível para propriedades com uma
pontuação de página inferior a 100%. A pontuação da página da
propriedade é uma forma de mostrar o que está em falta numa
página de uma propriedade – coisas como fotograﬁas,
informações sobre pequeno-almoço e comodidades, e os idiomas
falados pelos funcionários.
Como é que isto melhora o desempenho?
Um bom conteúdo da página da propriedade é fundamental para
as vendas e para a experiência dos clientes. Quando as
propriedades seguem as dicas fornecidas, aumentam a conversão
e a satisfação dos clientes. As nossas pesquisas mostram que
atingir uma pontuação de 100% pode aumentar as reservas em
até 18%.

Receção 24 horas

Especíﬁco para aluguer de
férias

API de Conteúdo (Toggle)
Na extranet: Propriedade > Comodidades e Serviços > Receção

Caso uma propriedade não tenha receção 24 horas, esta opção
solicita que os clientes indiquem a sua hora de chegada prevista.
Desta forma, podem planear com antecedência.
Como é que isto melhora o desempenho?
Implementar esta oportunidade torna o processo de check-in mais
tranquilo. As propriedades podem planear com antecedência, e
nem os funcionários e nem os clientes terão de esperar pelo
check-in.

Tarifa empresarial
API de Promoções
Na extranet: Tarifas e Disponibilidade > Tarifa empresarial
As propriedades podem criar uma taxa visível apenas para um
grupo fechado de viajantes de negócios ﬁáveis. Esta taxa tem um
desconto percentual ﬂexível (geralmente cerca de 15%) e podem
ser selecionadas 30 datas sem desconto por ano.
Como é que isto melhora o desempenho?
Oferecer uma tarifa empresarial pode aumentar, em média, 9% as
reservas de uma propriedade, principalmente durante os dias de
semana e época baixa.
A probabilidade de cancelamento dos clientes que reservam uma
tarifa empresarial é 60% mais baixa, e há 60% de probabilidade de
serem clientes que já se hospedaram anteriormente. Geralmente,
estes clientes também gastam mais na propriedade.

As crianças podem ser acomodadas
API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições

As propriedades podem aumentar as reservas das famílias ao
mostrar que as crianças são bem-vindas.
Isto pode ser feito atualizando as suas condições na extranet.
Como é que isto melhora o desempenho?
As famílias sentirão mais conﬁança para reservar na propriedade.
Estas informações também ajudam a gerir as expectativas de
outros clientes sobre o tipo de ambiente que irão encontrar na
propriedade.

Programa de Parceiros Preferidos
A adesão ao Programa de Parceiros Preferidos é uma forma de as
propriedades de alto desempenho serem vistas e reservadas por mais
clientes.
Em troca de uma comissão um pouco maior, as propriedades recebem mais
visibilidade e um ícone de polegar para cima ao lado da propriedade, o que
comprovadamente aumenta as visitas à página.
Para aderir ao programa, as propriedades devem:
●
estar entre os 30% das melhores propriedades na sua área, em
termos de desempenho
●
ter uma pontuação de comentários de clientes média de 7 ou mais
●
ter conversão acima da média para a sua área
●
ter uma taxa de cancelamento abaixo da média para a sua área
●
ter um registo de pagamento perfeito (pagamentos das faturas de
comissão em dia)
●
oferecer uma certa quantidade de disponibilidade e tarifas populares
em Booking.com.

Como é que isto melhora o desempenho?
Graças à visibilidade e promoção adicionais, as propriedades deste
programa recebem até 65% mais visualizações de página e até 35% mais
reservas.

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Preferidos

Programa de Parceiros Genius
Esta oportunidade ajuda as propriedades a aumentarem as suas reservas ao
promovê-las aos clientes mais valiosos de Booking.com. Os clientes Genius são
os mais ﬁéis, pois gastam mais, cancelam menos e ﬁcam hospedados durantes
mais tempo do que os restantes clientes.
Para aderir ao programa, as propriedades têm de oferecer um desconto de 10%
no tipo de quarto mais barato ou mais popular. Em troca, o logótipo Genius
aparecerá ao lado da propriedade em Booking.com, o que resulta num aumento
de conversão. Estas propriedades também terão uma posição no topo dos
resultados de pesquisa de Booking.com.
Critérios de elegibilidade:
●
ter um mínimo de 5 comentários e uma pontuação média de 7,5 ou mais
●
estar na primeira metade das propriedades na sua área em termos de
desempenho
●
cumprir os nossos requisitos de preços – exceções sobre os preços
podem ser feitas para diferentes países, de acordo com os regulamentos
locais
Como é que isto melhora o desempenho?
Como resultado da visibilidade e promoção adicionais, as propriedades Genius
têm um aumento médio de 7% nas reservas quando aderem ao programa.

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Genius

Genius – pequeno-almoço gratuito
API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Genius

As propriedades podem atrair as reservas dos ﬁáveis clientes
Genius oferecendo-lhes um pequeno-almoço gratuito.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao oferecer o pequeno-almoço gratuito aos clientes Genius, as
propriedades podem aumentar as reservas em até 24%.
Esta oferta ajuda a propriedade a destacar-se de outras
propriedades semelhantes e alcançar um grupo selecionado de
clientes Genius.

Genius – 15%

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Genius
As propriedades podem alcançar os clientes Genius mais ﬁéis ao
oferecer um desconto adicional de 5%.
Este desconto está visível apenas para clientes Genius que ﬁzeram
5 reservas ou mais.
Como é que isto melhora o desempenho?
As propriedades podem focar-se num grupo restrito de clientes
Genius mais ﬁéis. Isto também melhora a posição no ranking e
visibilidade da propriedade nos resultados de pesquisa em
Booking.com.
Geralmente, os clientes Genius cancelam menos que os restantes.
Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Genius – upgrade de quarto gratuito
As propriedades podem atrair os clientes Genius mais leais ao
oferecer-lhes um upgrade de quarto gratuito. Fazer o upgrade de
um cliente Genius para um quarto de categoria superior é uma
forma fantástica de vender mais quartos e aumentar a sua receita.
Este desconto está visível apenas para clientes Genius que ﬁzeram
5 reservas ou mais.
Como é que isto melhora o desempenho?
As propriedades podem focar-se num grupo de clientes Genius
mais leais. Além de terem a sua posição no ranking e visibilidade
nos resultados de pesquisa melhoradas em Booking.com.
Os clientes Genius têm também uma menor probabilidade de
cancelarem.

Hiperligação para o artigo do Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Genius

Serviços durante a estadia – adicionar preço do pequeno-almoço
API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Comodidades e serviços

Esta oportunidade ajuda as propriedades a aumentarem a sua
receita ao disponibilizarem o pequeno-almoço como um
complemento.
Como é que isto melhora o desempenho?
Disponibilizar o pequeno-almoço ajuda ao aumentar a receita da
propriedade por cliente.
Além disso, ajuda no seu planeamento pois saberão
antecipadamente o número de clientes a quem terão de servir o
pequeno-almoço.

Reservas de última hora sem cartão de crédito
Muitos potenciais clientes abandonam o processo de reserva
quando se apercebem que têm de inserir os dados de um cartão
de crédito.
Esta oportunidade permite aos clientes que reservam à última
hora saltar este passo, o que se traduz em mais reservas
completadas.
Existem 3 tipos de reservas em que esta oportunidade pode ser
implementada:
●
Reservas para o mesmo dia entre as 09:00h e as 16:00h
●
Reservas para o mesmo dia entre as 16:00h e as 00:00h
●
Reservas para o dia seguintes
Como é que isto melhora o desempenho?
Eliminar este passo do processo de reserva ajuda a aumentar as
reservas de última hora e reduzir os cancelamentos dessas
reservas.

API de Oportunidades API (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições > Opções de Pagamento
dos clientes

Serviços de streaming
API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Comodidades e serviços

Muitos clientes gostam de saber que poderão ver os seus
programas preferidos durante a sua estadia. Com esta
oportunidade, as propriedades podem informar os clientes que
disponibilizam Netﬂix.
Como é que isto melhora o desempenho?
Informar os clientes que podem ver os programas da Netﬂix na
sua propriedade ajuda a aumentar as suas reservas e a melhorar a
sua pontuação de comentários.

Não obrigatoriedade da morada dos clientes
API de Oportunidades (Toggle)
Na extranet: Propriedade > Condições > Informações sobre os
hóspedes

Esta oportunidade permite que os clientes domésticos façam uma
reserva sem terem de inserir a sua morada de casa.
Como é que isto melhora o desempenho?
Eliminar este passo do processo de reserva faz com que seja mais
fácil e rápido para os clientes efetuarem uma reserva.
A nossa pesquisa mostra que implementar esta oportunidade
aumenta a conversão das reservas de última hora e pode levar a
um aumento de até 9% nas noites reservadas.

Reservas domésticas sem dados de cartão de crédito
API de Oportunidades
Na extranet: Propriedade > Condições > Opções de pagamento
dos hóspedes

Esta oportunidade permite que os clientes domésticos efetuem
uma reserva sem terem de inserir os dados de um cartão de
crédito.
Como é que isto melhora o desempenho?
Eliminar este passo do processo de reserva faz com que seja mais
fácil e rápido para os clientes efetuarem uma reserva.
A nossa pesquisa mostra que implementar esta oportunidade
aumenta a conversão das reservas de última hora e pode levar a
um aumento de até 9% nas noites reservadas.

Não obrigatoriedade de facultar o CVC
API de Conteúdo (Toggle)
Na extranet: Propriedade > Condições > Opções de pagamento
dos hóspedes

Esta oportunidade permite que os clientes reservem sem terem de
inserir o código CVC do seu cartão.
Como é que isto melhora o desempenho?
Eliminar este passo do processo de reserva faz com que seja mais
fácil e rápido para os clientes efetuarem uma reserva.
A nossa pesquisa mostra que implementar esta oportunidade
aumenta a conversão das reservas de última hora e pode levar a
um aumento de até 9% nas noites reservadas.

Pagamentos por Booking.com

Booking.com gere todos os pagamentos em nome da propriedade e
garante que os pagamentos são efetuados segundo as condições de
cancelamento estabelecidas. Assim, as propriedades não têm de ser
preocupar em lidar com os pagamentos dos clientes. Os Pagamentos
por Booking.com fazem com que seja mais fácil aos clientes pagar
através de uma variedade de métodos de pagamento populares,
incluindo o PayPal, Alipay e WeChat Pay.
Como é que isto melhora o desempenho?
●

●

●

Mais potenciais clientes: quando uma propriedade oferece a
ﬂexibilidade dos métodos de pagamento alternativos, ganha
acesso a mais potenciais clientes.
Pagamento garantido: os pagamentos são garantidos segundo
as condições de cancelamento deﬁnidas, para que as
propriedades não tenham de lidar com os pagamentos.
Foco no que é importante: ao facilitar os pagamentos clientes,
ajudamos a reduzir o volume de trabalho operacional das
propriedades e permitimos que se foquem em crescer os seus
negócios.

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Finanças > Pagamentos por Booking.com

Tarifa não reembolsável
API de Gestão de Quartos e Tarifas (Redirect)
Na extranet: Tarifas e Disponibilidade > Adicionar plano de tarifa
não reembolsável
As propriedades podem oferecer uma tarifa não reembolsável aos
clientes, em que estes pagam um preço ligeiramente inferior –
normalmente cerca de menos 10% – em troca por um maior
comprometimento com a reserva. Se a reserva for cancelada,
modiﬁcada ou se o cliente não comparecer, ainda terá de pagar o
preço total da reserva.
Estas tarifas ajudam a assegurar pagamentos.
Como é que isto melhora o desempenho?
Oferecer uma tarifa não reembolsável pode aumentar as reservas
em 5% assim como reduzir os cancelamentos em 9%.

Desbloquear o período de tolerância
API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições
Um período de tolerância é um período de tempo pré-deﬁnido
que permite aos clientes modiﬁcarem as reservas sem serem
penalizados com uma taxa. Se um cliente tiver de facto cometido
um erro genuíno (escolheu o quarto ou data errados), pode
cancelar a reserva dentro do período de tolerância deﬁnido.
Como é que isto melhora o desempenho?
25% dos cancelamentos ocorrem nas primeiras 24 horas após a
reserva ser efetuada.
Permitir que os clientes cancelem dentro de um período de
tolerância ajuda as propriedades a voltarem a disponibilizar mais
rapidamente para venda as acomodações canceladas.

Comunicação antes da reserva

Especíﬁco para
Alojamentos para Férias

API de Oportunidades (Toggle)
Na extranet: Propriedade > Deﬁnições das mensagens
Esta oportunidade permite que os clientes contactem a
propriedade apenas ao clicar num botão.
A opção “Contactar o anﬁtrião” irá aparecer na página da
propriedade, dando aos clientes a oportunidade de enviar uma
mensagem diretamente à propriedade, sem o envolvimento de
Booking.com.
Como é que isto melhora o desempenho?
Implementar esta oportunidade ajuda a eliminar quaisquer
dúvidas que os potenciais clientes possam ter antes de efetuar
uma reserva.
Dar aos clientes uma forma simples de contactar as propriedades
signiﬁca que há uma maior probabilidade de reservarem.

Adequado para famílias
API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Comodidades e serviços

As propriedades podem atrair mais reservas de famílias com um
ícone especial, que será mostrado ao lado do nome da
propriedade em Booking.com. Para mostrar aos clientes que a sua
propriedade é adequada para famílias, as propriedades podem
assinalar certas comodidades, especialmente procuradas por
famílias, na sua página.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ter o ícone “Adequado para famílias” junto ao nome de uma
propriedade irá ajudar a aumentar o número de reservas feitas por
famílias.

Respostas automáticas com modelos de mensagens
API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Deﬁnições das mensagens
Esta oportunidade poupa tempo às propriedades ao permitir que
respondam automaticamente aos pedidos mais frequentes dos clientes.
As respostas automáticas podem ser conﬁguradas para os pedidos dos
clientes relacionados com estacionamento, check-in e check-out, e tipos
de cama (casal ou twin). Quando um pedido é processado com uma
resposta automática, o cliente recebe uma mensagem a conﬁrmar que foi
aprovado, rejeitado ou que está sujeito à disponibilidade.
As propriedades podem agendar o envio de modelos de mensagens com
respostas automáticas.
Como é que isto melhora o desempenho?
A nossa pesquisa mostrou que ao implementar esta oportunidade pode
poupar até 15% do tempo que uma propriedade gasta em tarefas
operacionais.
Também melhora a experiência dos clientes, visto que recebem respostas
mais rápidas aos seus pedidos.

Hotel com quartos muito grandes/ pequenos ativos
API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Comodidades do quarto
O tamanho do quarto pode ser um fator importante quando os
clientes decidem o que reservar.
Esta oportunidade é mostrada às propriedades que têm quartos
anormalmente grandes ou pequeno – e potencialmente
conﬁgurados de forma incorreta.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ter o tamanho do quarto mal conﬁgurado pode desencorajar os
clientes a fazer uma reserva.
Pode também criar falsas expectativas, o que pode levar a queixas
e pontuações de comentários baixas.

Carregamento automático de quartos fechados

Novidade

API de Oportunidades (Toggle)
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Calendário

As propriedades podem encher as camas vazias ao colocarem
automaticamente os quartos fechados novamente para venda
depois de receberem um cancelamento.
Como é que isto melhora o desempenho?
O carregamento automático de quartos fechados signiﬁca menos
trabalho e menos camas vazias. Em média, 73% dos quartos
carregados automaticamente voltam a ser vendidos.

Disponibilidade fechada automaticamente

Novidade

API de Disponibilidade (Redirect)
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Calendário

Esta oportunidade tem por objetivo informar as propriedades que
naquele momento não estão disponíveis para reserva porque não
têm disponibilidade futura.
Como é que isto melhora o desempenho?
Adicionar disponibilidade irá tornar a sua propriedade visível em
Booking.com novamente e permitir que comece a gerar novas
reservas.

Condição de cancelamento clara

Novidade

API de Gestão de Quartos e Tarifas (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Condições

Esta oportunidade ajuda as propriedades a atualizar as suas
condições de forma a tornar as regras do cancelamento mais
claras para os seus clientes.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ter a condição de cancelamento correta pode contribuir para o
crescimento dos negócios das propriedades. Além de serem de
fácil compreensão para os clientes, estas condições dão às
propriedades a ﬂexibilidade de conﬁgurar as suas próprias regras
para diferentes aspetos de cada reserva.
Veja este guia sobre Cancelamentos

Pequeno-almoço como suplemento
Esta oportunidade ajuda as propriedades a aumentar as vendas de
pequenos-almoços.

Novidade

API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Comodidades e serviços

Como é que isto melhora o desempenho?
A oportunidade “pequeno-almoço como suplemento”, permite
que as propriedades vendam o pequeno-almoço como um serviço
adicional aos clientes que reservaram a sua estadia sem o
incluírem. Fazer isto poderá, automaticamente, contribuir para um
aumento na receita.
De acordo com a nossa pesquisa, 61% dos clientes preferem
reservar o pequeno-almoço antes do check-in. Os nossos dados
mostram também que estes clientes tendem a estar mais
comprometidos com as suas reservas, o que leva a menos
cancelamentos. Com este suplemento, promovemos o
pequeno-almoço várias vezes antes do check-in dos clientes. Isto
traduz-se em maior conveniência para os clientes e mais receita
para as propriedades.
Leia um pouco sobre pequenos-almoços de alguns parceiros Booking.com
Hiperligação para o artigo no Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Programa de tarifas Genius por país

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Programa de Parceiros Genius

Esta oportunidade permite que as propriedades ofereçam tarifas
especiais aos clientes Genius de certos países.
Como é que isto melhora o desempenho?
Oferecer uma tarifa especial aos clientes Genius de certos países
permite que as propriedades obtenham em média mais 16% de
reservas que as propriedades que oferecem apenas uma tarifa
Genius normal.

Programa “Conheça os seus clientes”

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Comentários de clientes > Conheça os seus clientes
Esta oportunidade permite que as propriedades saibam um pouco
mais sobre as preferências dos clientes de reservas próximas, para
que possam personalizar a estadia perfeita. As propriedades
podem descobrir coisas como, se os clientes gostam de
experimentar a gastronomia local quando viajam, o que mais
gostaram nas suas reservas anteriores e se têm alguma restrição
alimentar.
Como é que isto melhora o desempenho?
As propriedades podem usar estas informações para oferecer
experiências ainda melhores aos clientes. O que pode ter um
efeito dominó no negócio da propriedade, como pontuações de
comentários ainda melhores e clientes que voltam
frequentemente.
Hiperligação para o artigo no Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Informação sobre as casas de banho

Novidade

API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Detalhes do quarto

A pesquisa mostra que 25% dos potenciais clientes de hostels
consideram que a informação sobre as casas de banho da
propriedade são as mais importantes quando fazem uma reserva.
Como tal, atualizámos a forma como as propriedades podem
oferecer informação adicional sobre as casas de banho e atrair
esses potenciais clientes.
Como é que isto melhora o desempenho?
Esta oportunidade permite que os hostels aumentem a sua
visibilidade e consigam mais reservas.

Especíﬁco
para Hostels

Inventário de datas com maior procura

Novidade

API de Disponibilidade (Redirect)
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Otimização da
disponibilidade

Esta oportunidade mostra as datas mais procuradas pelos clientes
na cidade da propriedade, juntamente com os dados dos quartos
mais populares da propriedade.
Como é que isto melhora o desempenho?
Adicionar disponibilidade às datas indicadas pode ajudar os
clientes a encontrar a propriedade e a, potencialmente, aumentar
as reservas. Ao implementar esta oportunidade, as propriedades
podem ajudar a sua página a conseguir uma melhor posição no
ranking de Booking.com e, desta forma, aumentar a sua
visibilidade junto de potenciais clientes.

Percentagem de respostas

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Caixa de Entrada > Mensagens dos clientes

As respostas rápidas ajudam os clientes a sentir-se mais seguros, o
que pode fazer com que seja menos provável que cancelem. Para
ajudar as propriedades a perceber como está a ser o seu
desempenho no que toca a responder aos clientes, adicionámos
uma oportunidade designada de “Percentagem de respostas”.
Como é que isto melhora o desempenho?
Ao monitorizar de perto as mensagens dos clientes e ao
responder no prazo de 24 horas, as propriedades podem melhorar
a experiência dos clientes e motivá-los a deixar comentários
melhores.

Localização dos quartos

Novidade

API de Conteúdo (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Informações da acomodação

Cada vez mais clientes querem saber em que piso estão
localizados os quartos. Para ajudar as propriedades a atrair mais
clientes, esta oportunidade permite que a localização do quarto
seja mostrada.
Como é que isto melhora o desempenho?
A nossa pesquisa mostra que as propriedades que especiﬁcam a
localização do quarto veem a sua conversão crescer até 2%.

Tarifas para ocupações mais baixas

Novidade

API de Disponibilidade (Redirect)
Na extranet: Tarifas e disponibilidade > Planos de tarifas

Sabemos que a maioria das pesquisas e reservas são para dois
hóspedes. Muitas propriedades em Booking.com têm quartos
com uma ocupação máxima superior a dois, mas não mostram os
preços desses quartos para dois hóspedes. Esta oportunidade
encoraja essas propriedades a adicionar preços para os quartos
maiores quando são ocupados por grupos mais pequenos ou
apenas dois hóspedes.
Como é que isto melhora o desempenho?
Oferecer tarifas para os quartos maiores, quando são ocupados
por grupos mais pequenos, pode ajudar a aumentar as reservas
em até 4%.

Oferta de Tempo Limitado

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Ofertas > Adicionar Ofertas

As Ofertas de Tempo Limitado podem ajudar a aumentar a
visibilidade e o número de reservas das propriedades, em datas
de estadia e reserva escolhidas pelas propriedades.

Como é que isto melhora o desempenho?
As Ofertas de Tempo Limitado permitem que as propriedades
ofereçam descontos e aumentem a sua visibilidade para estadias
em datas à sua escolha, o que pode levar a mais reservas.

Programa de Recomendação de Parceiros

O nosso Programa de Recomendação de Parceiros permite que
as propriedades recomendem amigos a registarem as suas
propriedades em Booking.com – e poupar dinheiro na sua
comissão como recompensa. Além disso, os amigos também
poupam na comissão.
Por cada amigo a quem nos recomendar, tanto a propriedade
como o amigo recebem cinco reservas isentas de comissão, até
um valor máximo de EUR 200.

Como é que isto melhora o desempenho?
As propriedades recebem recompensas pelos 10 primeiros
amigos que registem uma propriedade e recebam uma reserva.
Isto signiﬁca que podem receber uma recompensa total de até
EUR 2 000 em reservas isentas de comissão.
Hiperligação para o artigo no Centro de Ajuda para Parceiros (para
propriedades)

Novidade

API de Oportunidades (Redirect)
Na extranet: Oportunidades > Reservas isentas de comissão

Quartos sem fotograﬁas

Novidade

API de Fotograﬁas (Redirect)
Na extranet: Propriedade > Informações da acomodação

Para conseguir que os clientes reservem, as propriedades têm
primeiro de cativar a sua atenção com uma página apelativa. As
fotograﬁas da propriedade desempenham um papel fundamental
neste processo.
Como é que isto melhora o desempenho?
Adicionar até quatro fotograﬁas dos quartos de uma propriedade
pode aumentar as reservas em até 14%. Os clientes adoram ver
onde poderiam hospedar-se, e mostrar o que de melhor uma
propriedade tem para oferecer ajuda-os a perceber o que podem
esperar.
Hiperligação para o artigo no Centro de Ajuda para Parceiros (para propriedades)

Descarregue o guia fotográﬁco para hotéis

Obrigado

Todas as referências a “Booking.com", incluindo “nós”, “nos” e “nosso” referem-se a Booking.com BV, a empresa por trás de Booking.com™

