
Μηχανή Κρατήσεων (Booking Bu on) του hoteliga : Ο ακούραστος πωλητής σας. 

Γιατί η Μηχανή κρατήσεων λειτουργεί σαν πωλητής σας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο; 

Η σωστά δομημένη μηχανή κρατήσεων παρουσιάζει με ελκυστικές φωτογραφίες τα διαθέσιμα δωμάτια σας, τις  

τιμές για την περίοδο που έχει επιλέξει ο πελάτης, περιγράφει αναλυτικά όλες τις παροχές, τα πιθανά extras, κα-

θώς και την πολιτική κρατήσεων σας. Ο πελάτης σας, γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει, σε ποια τιμή και με ποιους 

όρους. 

Με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πυλών πληρωμής και αναγνωρισμένων πιστωτικών καρτών, ο πελάτης 

νοιώθει ασφάλεια για την συναλλαγή.  

Η μηχανή κρατήσεων είναι διαθέσιμη κάθε μέρα όλο το εικοσιτετράωρο και είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου και οποιαδήποτε συσκευή : Υπολογιστή, tablet ή smart phone. 

Ποιες κατηγορίες πελατών κάνουν κράτηση ξενοδοχείου on line 

και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή κρατήσεων;  

 Οι νεότερης ηλικίας πελάτες. 

 Οι πιο ντροπαλοί πελάτες, που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν 

με το τηλέφωνο. 

 Πελάτες από ξένες χώρες που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες. 

 Πελάτες που ψάχνουν για ευκαιρίες και καλύτερες  τιμές στο inter-

net και κάποια στιγμή φτάνουν και στο site σας. 

 Πελάτες που ψάχνουν να κλείσουν ξενοδοχείο την τελευταία στιγμή 

πριν το ταξίδι τους ή ακόμα και αφού φτάσουν στη περιοχή σας. 

Κοστίζει στο ξενοδοχείο η χρήση της μηχανής κρατήσεων; 

Η χρήση της μηχανής κρατήσεων εμπεριέχει 3 κόστη για το ξενοδοχείο σας.  

 Η ίδια η μηχανή κρατήσεων χρεώνεται με μία ετήσια συνδρομή που κινείται μεταξύ € 120 για καταλύματα με 

μέχρι 10 δωμάτια και € 300 για καταλύματα με μέχρι 90 δωμάτια.  

 Οι τράπεζες (Eurobank & Alpha Bank) και οι διεθνείς πύλες πληρωμών (BrainTree, Fidelity payments)  χρεώ-

νουν προμήθεια συναλλαγής (της τάξεως του 2%-3%) για κάθε πληρωμή.  

 Τέλος υπάρχουν και οι χρεώσεις ανά συναλλαγή από τις πιστωτικές κάρτες.  

Το κόστος αυτό, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μικρότερο από τις προμήθειες των OTAs, Tour operators ή τουρι-

στικών γραφείων.  

Όλες αυτές οι κατηγορίες πελατών αποτελούν ευκαιρίες για εσάς που δεν πρέπει να χάνετε !!! 
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Επικοινωνήστε μαζί μας               
για ζωντανή παρουσίαση 

Η ενημέρωση της μηχανής κρατήσεων με τις 

τιμές και τα διαθέσιμα δωμάτια  απαιτεί χρόνο;   

Η μηχανή κρατήσεων είναι συνδεδεμένη με το 

PMS του hoteliga. Όλες οι αλλαγές που καταχω-

ρούνται στο PMS : check ins, check outs, χειροκί-

νητη καταχώρηση κρατήσεων, κρατήσεις μέσω 

των OTAs και επηρεάζουν την διαθεσιμότητα δω-

ματίων ενημερώνουν αυτόματα τη μηχανή κρατή-

σεων, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές - οποιαδήποτε 

αλλαγή στους αντίστοιχους τιμοκαταλόγους ενημε-

ρώνει αυτόματα τη μηχανή κρατήσεων με τις επι-

καιροποιημένες τιμές.     

 

«Μιλάει» ξένες γλώσσες η μηχανή κρατήσεων 

του hoteliga; ∆έχεται πληρωμές σε άλλο νόμι-

σμα εκτός από το Ευρώ; 

Η μηχανή κρατήσεων της hoteliga υποστηρίζει 

αυτή τη στιγμή 9 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πορτογαλι-

κά, Τουρκικά & Αραβικά) και πάνω από 170 νομί-

σματα με καθημερινή αυτόματη ενημέρωση ισοτι-

μίας. Η μηχανή κρατήσεων  ρυθμίζεται αυτόματα 

στη γλώσσα και το νόμισμα της χώρας που βρί-

σκεται ο χρήστης που κάνει την κράτηση. Φυσικά 

ο χρήστης μπορεί - αν το επιθυμεί - να αλλάξει και 

τη γλώσσα και το νόμισμα της συναλλαγής. 

 

Μπορώ να δώσω τη δυνατότητα στους πελά-

τες μου να κάνουν κράτηση απευθείας από τη 

σελίδα μας στο Facebook; 

Ναι, το Facebook App της μηχανής κρατήσεων 

σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον η μηχανή 

κρατήσεων είναι responsive δηλαδή λειτουργεί 

πλήρως σε Υπολογιστή, tablet και κινητό. ∆έχεστε 

απευθείας κρατήσεις από το site σας και τη σελίδα 

σας στο Facebook μέσω όλων των τύπων συ-

σκευών : smartphones, tablets ή υπολογιστές. 

 

Είναι ασφαλείς οι συναλλαγές μέσω της μηχανής 

κρατήσεων για τους πελάτες μας αλλά και το Ξενο-

δοχείο; 

Η μηχανή κρατήσεων του hoteliga συνεργάζεται με 2 

από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Eurobank, 

Alpha Bank) καθώς και πολλές διεθνείς πύλες πληρω-

μών (Braintree, Fidelity payments κλπ.) και βέβαια όλες 

τις γνωστές διεθνείς πιστωτικές κάρτες,  ακολουθώντας 

όλους τους  κανόνες ασφάλειας των online συναλλα-

γών. 

Τα στοιχεία των καρτών δεν αποθηκεύονται στο δικό 

σας site αλλά κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με 

ασφάλεια στο site του παρόχου πληρωμών. 

Από τη πλευρά του ξενοδόχου η μηχανή κρατήσεων 

κάνει αυτόματα επαλήθευση των στοιχείων της κάρτας 

τη στιγμή της κράτησης. Στον ξενοδόχο διατίθεται ένα 

ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης των καρτών : Επαλή-

θευση, Προέγκριση, Χρέωση σύμφωνα με τους όρους 

της κράτησης.  


