
Αυξήστε τις κρατήσεις σας και πάρτε τον έλεγχο του καταλύματος σας, στα χέρια σας, 

με μια εύχρηστη cloud εφαρμογή. 

 Θέλετε να αυξήσετε τις απευθείας κρατήσεις μέσα από το Site σας, ή από niche 

αγορές του εξωτερικού μέσω εξειδικευμένων OTAs και κάθε στιγμή να έχετε μια 

πλήρη εικόνα των κρατήσεων, αφίξεων, αναχωρήσεων σε ένα βολικό spread-

sheet; 

 Θέλετε να μπορείτε να κάνετε email marketing στους υπάρχοντες πελάτες σας; 

 Θέλετε να μπορείτε να εκδίδετε τις αποδείξεις και τα τιμολόγια στους πελάτες 

σας με ένα φιλικό και εύκολο τρόπο; 

 Θέλετε να διαχειρίζεστε εύκολα τη συνεργασία με τα πρακτορεία; 

 Θέλετε να έχετε συνεχή εικόνα των οικονομικών στοιχείων αλλά και όλων των 

λειτουργιών του καταλύματος σας; 

Με το λογισμικό hoteliga μπορείτε να τα έχετε όλα!! 

 PMS (Κρατήσεις-Αφίξεις- Αναχωρήσεις, Τιμοκαταλόγους, Πρακτορεία, Έκδοση αποδείξεων, Πελάτες, Πρό-

γραμμα καθαριότητας, Reporting). 

 Booking Button (Για να μπορούν να γίνονται απευθείας κρατήσεις από το Site σας). 

 Channel Manager (Αυτόματη ενημέρωση των τιμών στα διάφορα OTAs με τα οποία συνεργάζεστε και Αυτό-

ματη ενημέρωση διαθεσιμότητας μετά από κάθε κράτηση).    

Τι είναι το hoteliga 

To hoteliga είναι μία All-in-One εφαρμογή διαχείρισης του καταλύματος σας. 

Aποτελείται από: 

Ποια είναι τα οφέλη από το λογισμικό hoteliga 

Αύξηση των κρατήσεων. 

Με το hoteliga μπορείτε να δέχεστε κρατήσεις απευθείας από το site σας - μέσω του booking button της Hoteliga - 

και μέσω των OTAs (π.χ. Booking, Expedia, ...) παράλληλα με τις κρατήσεις από τις κλασικές πηγές - πρακτορεία, 

τηλεφωνικές, κρατήσεις στη reception. 

Προσθέτοντας  το booking button στο site σας μπορείτε πλέον να εκμεταλλευτείτε το site σας για απευθείας κρατή-

σεις – ιδιαίτερα από το εξωτερικό.  

Επίσης με τον channel manager μπορείτε να έχετε παρουσία σε πολλά OTAs 

ταυτόχρονα χωρίς τη γραφειοκρατική δουλειά ενημέρωσης των τιμών κάθε περί-

οδο ή το κίνδυνο των διπλο- κρατήσεων. 

Το site σας και τα OTAs  μπορούν να αυξήσουν δραστικά τις κρατήσεις σας χω-

ρίς επιπλέον σημαντική προσπάθεια από τη πλευρά σας. 



Anova Consulting 

Καρέα 19, 11636, Μετς, Αθήνα, Τ: 210-9200287, 210-6400527, E: letsbook@anova.gr, URL: www.letsbook.gr 

Επικοινωνήστε μαζί μας               
για ζωντανή παρουσίαση 

Κεντρική διαχείριση των κρατήσεων-αφίξεων-

αναχωρήσεων. 

Το hoteliga συγκεντρώνει αυτόματα τις κρατήσεις 

από όλες τις πηγές (τηλεφωνικές, πρακτορεία, 

booking button, OTAs, step in) σε ένα κεντρικό 

spreadsheet και σας δίνει πλήρη εικόνα κάθε στιγ-

μή, οπότε αποφεύγετε τις διπλο-κρατήσεις και 

έχετε πλήρως τον έλεγχο της όλης κατάστασης. 

∆ιαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας. 

Με το hoteliga συγκεντρώνετε στην database σας 

πολλά στοιχεία για τους πελάτες σας – επικοινωνί-

α, τιμολόγηση, σημαντικές παρατηρήσεις – χρήσι-

μα για την ανάπτυξη σχέσεων μαζί τους. Επίσης 

έχετε τη δυνατότητα να τους στέλνετε email μέσα 

από το σύστημα και να μεταφέρετε τα στοιχεία 

τους σε CRM για ολοκληρωμένη διαχείριση.   

Τιμολόγηση & έκδοση αποδείξεων. 

Μέσα από το hoteliga εκτυπώνετε εύκολα τις απο-

δείξεις και τα τιμολόγια προς τους πελάτες σας 

(Ιδιώτες, Εταιρείες ή Πρακτορεία). 

Τιμοκατάλογοι & συμβόλαια με τα πρακτορεία. 

To hoteliga σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρεί-

τε τιμοκαταλόγους και συμβόλαια με τα πρακτορεί-

α. Όταν γίνονται κρατήσεις ή εκδίδετε τιμολόγια το 

hoteliga επιβάλλει τους συμφωνημένους όρους και 

τιμές που έχουν καθοριστεί στα συμβόλαια. .  

Προγραμματισμός και διαχείριση καθαριότη-

τας 

Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα καταλόγους 

ενεργειών καθαριότητας με βάση τον προγραμμα-

τισμό για check in και check out και οι καθαρίστρι-

ες παίρνουν έτοιμες τις λίστες με τις εκκρεμότητες.  

∆ιαχείριση των οικονομικών του καταλύματος 

Το hoteliga σας δίνει πλήρη εικόνα των οικονομι-

κών επιδόσεων του καταλύματος σας, ιστορικά 

στοιχεία και προβλέψεις μέσω ενός συστήματος 

έτοιμων αναφορών οι οποίες είναι διαθέσιμες σχε-

δόν με μόνο 1 κλικ. 

Για ποιους άλλους λόγους να διαλέξετε το hoteliga 

 Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί εξ αρχής για τα ελλη-

νικά καταλύματα αλλά πλέον είναι διεθνές. 

 Το λογισμικό είναι ήδη ώριμο, αφού εκατοντάδες 

καταλύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το χρη-

σιμοποιούν, είναι ιδιαίτερα φιλικό και εύχρηστο. 

 ∆εν απαιτείται κάποια επένδυση για αγορά υπολο-

γιστή. Η εφαρμογή εκτελείται στο Cloud οπότε το 

μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια καλή σύνδεση στο 

Internet και μπορούμε να δουλεύουμε από οποια-

δήποτε συσκευή – Computer, Κινητό ή Tablet. 

 Το κόστος χρήσης και υποστήριξης είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό — εξαρτάται από τον αριθμό δωματί-

ων.  

 ∆εν υπάρχουν δεσμευτικά μακροχρόνια συμβόλαια. 

 Η λύση προσφέρεται από την εταιρεία μας με το 

«κλειδί στο χέρι» σε πλήρη λειτουργία και παραμε-

τροποιημένη για το κατάλυμά σας. Τέλος σας παρέ-

χουμε εκπαίδευση και συνεχή τεχνική υποστήριξη 

για όλες τις λειτουργίες του hoteliga.  


