CHANNEL MANAGER?

ZAKAJ CHANNEL MANAGER?
•

Administrativne prednosti: centraliziran sistem, kjer ceno in razpoložljivost določite samo
enkrat – channel manager bo avtomatično posodobil podatke na vseh povezanih portalih/OTA
z katerimi sodelujete

•

Komercialna prednost: z enakim vložkom dela ste sedaj lahko prisotni na številnih portalih z
enotnimi cenami/različnimi cenami po kanalih; ni potrebne delitve sob med različnimi kanali
(2x booking, 2x expedia), strah pred overbookingom; zadnjo razpoložljivo sobo lahko prodajate
na vseh distribucijskih kanalih hkrati

•

Možnost booking engineengine-a na lastni internetni strani

•

Prisotnost na različnih mednarodnih trgih / lokalnimi rezervacijskimi sistemi

•

Povezava z PMS sistemom

•

Možnost Yield Managementa

ZAKAJ FERATEL?
•

Objava na strani bovec.si, slovenia.info, Julijske Alpe ( v izgradnji)

•

Nov distribucijski kanal (prodaja preko enega samega kanala ni priporočljiva, saj je odvisnost od
enega kanala prenevarna – v primeru dviga provizije npr. Booking.com boste namesto 15% plačevali
tudi 20%, 25% (z preferred in genious) programom – ta strošek je lahko za posameznike ponudnike
prevelik; prav tako se denar plačan v provizijah ne porabi za promocijo same destinacije ampak za
večanje profitov podjetji kot so B.com, Expedia, itd.

•

Cenejši kanal distribucije – 10% provizije. Denar od provizij bo uporabljen za promocijske namene
destinacije/ ponudnikov namestitve: promocija preko digitalnih kanalov na ciljnih trgih

•

Možnost kreacije paketov – z prisotnostjo na Feratelu boste imeli možnost prisostvovanja v paketih
in večjih možnostih direktnih rezervacij

•

Možnost izobraževanj – v okviru Turizma bodo organizirana izobraževanja, digitalne garaže na temo
digitala in prihodnosti – kako se tržiti v digitalni dobi in na temo tehnoloških rešitev za ponudnike
nastanitev (channel manager, revenue management, reputation management, itd.)

IZBIRA
EASYBOOKING

CUBILIS

PREDNOSTI:
 cenejši

PREDNOSTI:
 Ima vse napredne možnosti integracij
 + 200 distribucijskih kanalov
 Booking engine za integracijo na lastno internet
stran
 Pregleden koledar zasedenosti in cen na enem
zaslonu
 Možnost integracije z Tripadvisorjem, Google
Hotel Adsi, Trivago
 Možnost pregleda vseh rezervacij na enem
mestu

SLABOSTI:
o Samo 4 kanali (Booking, Expedia, Airbnb,
Feratel)
o Ni modularen (ni možnosti povezave z GDS-i)
o Nima booking engina
o Ne omogoča integracije z PMSom
o Feratelov vmesnik kot glavni vmesnik za
posodablanje cen in razpološljivosti

SLABOSTI:
o Dražji

VPRAŠANJA?
matjaz@forward.si

