
Silnik rezerwacyjny
Inteligentny, elastyczny i w pełni personalizowany. 
Zbudowany, by sprzedawać.
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Silnik rezerwacyjny na Twojej 
stronie to najważniejsze narzędzie, 
które pomoże Ci zbudować 
niezależną strategię sprzedażową.

-10%
spadek udziału 

rezerwacji dokonywanych 

przez wysokomarżowych 

pośredników

więcej rezerwacji 

bezpośrednich

wzrost liczby transakcji 

dokonanych przez 

urządzenia mobilne

3x 36%

Nasz budujemy i ulepszamy od 20 lat, współpracując z hotelarzami z całego 

świata. Oddajemy w Twoje ręce narzędzie  dzięki któremu możesz skutecznie 

sprzedawać i zwiększać swoje zyski.

Najlepszy silnik 
rezerwacyjny
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Udostępnij gościom interfejs 
rezerwacji online i płać niższe 
prowizje.
System rezerwacyjny jest kluczem do sukcesu Twojej długofalowej strate-
gii. Nasze Hotele zyskują dzięki doskonałej konwersji i wzrostowi liczby 
rezerwacji bezpośrednich nawet o 300%!

Budowa polityki cenowej hotelu ukierunkowana na sprzedaż 
bezpośrednią z pominięciem pośredników

Powiększanie własnej bazy Gości, z którą można pozostawać 
w stałym kontakcie 

Dbałość o spójność oferty i jej wyróżnienie na kanałach własnych 
względem innych platform oraz pośredników rezerwacyjnych
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Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności

Zbudowany, by sprzedawać!
20 lat doświadczeń w hotelarstwie 
skondensowane w intuicyjnym narzędziu, 
które codziennie pomaga Ci zwiększać zyski.

Co zyskujesz korzystając z silnika rezerwacyjnego od Bookassist? 

Pomagamy zbudować politykę cenową hotelu ukierunkowaną 
na sprzedaż bezpośrednią z pominięciem wysokomarżowych 
pośredników

Wzrost rentowności sprzedaży i większy zysk z rezerwacji bezpośrednich

Dzielimy się doświadczeniem nabywanym dzięki współpracy 
z tysiącami hotelarzy na całym świecie

Dbałość o spójność oferty i jej wyróżnienie na kanałach własnych 
względem innych platform oraz pośredników rezerwacyjnych

Skrócenie drogi Gościa do dokonania rezerwacji, nastawienie 
na konwersję
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Technologia, która zwiększa 
sprzedaż:

Inteligentna zamiana pokoi - zastąp wyprzedane kategorii pokoi 
przez te jeszcze dostępne, zdefiniuj restrykcje i zyskaj przewagę 
nad pośrednikami

Dynamiczny kalendarz cen - rozwiązanie zaczerpnięte wprost 
z linii lotniczych, umożliwiające wybór daty przyjazdu gdy cena 
jest najniższa

Porównywarka cenowa - pokaż Gościowi, że nie warto rezerwować 
u pośredników i zmotywuj go podjęcia decyzji zakupowej tu i teraz 

Kody promocyjne - twórz ukryte oferty, zachęcaj dodatkowymi 
rabatami, targetuj swoich gości optymalizując sprzedaż 

Elastyczna konfiguracja polityki wobec dzieci i dostawek

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Upselling - sprzedawaj więcej, 
gdy jest okazja wykorzystując 
nasze Ad-ons

Sprzedawaj dodatkowe posiłki i pakiety wyżywienia

Oferuj usługi komplementarne - zabiegi SPA & Wellness, 
zajęcia fakultatywne, wypożyczenie sprzętu etc.  

Sprzedawaj usługi dodatkowe - transfery, bilety wstępu, 
parking etc.

Proponuj podniesienie standardu pokoju - zaledwie 1 klikiem

Nasze Ad-ons mogą być konfigurowane indywidualnie 
dla każdego planu cenowego, dzięki czemu zyskujesz 
ogromną elastyczność, która przekłada się na wzrost 
zysków - proponujesz tylko to, co realnie Ci się opłaca. 

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Personalizacja wyświetlania 
danych i pewność Gości

Zmiana waluty - pozwól gościowi wybrać jego lokalną walutę
 z dynamicznym przeliczaniem cen

Zmiana języka - aż 23 języki interfejsu systemu rezerwacji, czyli łatwa 
komunikacja z Twoim gościem

Alternatywne zakwaterowanie - jeśli nie możesz obsłużyć danego 
zapytania - zaproponuj zakwaterowanie w innym swoim 
lub zaprzyjaźnionym obiekcie należącym do sieci

Potwierdzenie rezerwacji SMS i e-mail zarówno dla Gościa 
jak i dla hotelu - daj pewność, że cały proces pomyślnie dobiegł końca

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Bezpieczeństwo danych 
i płatności

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności

Integracja z Przelewy 24, Six Payments Services, Stripe, 
Realex Payments (GlobalPay), Nexi, Pay Pal 

Autoryzacje płatnicze dokonywane za pośrednictwem 
protokołu 3-D Secure
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Elastyczna konfiguracja 
i proste dostosowanie 
do potrzeb użytkownika

Posiadamy integrację z wszystkimi wiodącymi systemami PMS 
i Channel Manager!

Dajemy Ci możliwość wyboru funkcji, które chcesz udostępnić 
użytkownikom - sprzedawaj tak, jak lubią kupować Twoi Goście 

Dopasujemy system wizualnie do wyglądu całej strony www - 
na podstawie Twojej szaty graficznej spersonalizujemy silnik 
rezerwacyjny, aby idealnie zintegrował się z całością witryny

Łatwość integracji z zewnętrznymi systemami - możemy podpiąć 
nasz silnik do strony, z której aktulnie korzystasz i zarekomendować 
działania, które pozwolą Ci więcej sprzedawać

Otwarte API -  zintegruj system rezerwacji z Facebookiem, osadź 
kod silnika na dowolnym typie strony

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Mobilny silnik Bookassist 
(wersja na urządzenia mobilne, tablety i smartfony)

Mobile first

Zoptymalizowany pod algorytmy 
i wymagania Google

Pełna responsywność elementów

Podręczny koszyk zakupowy

Ad-ons, upgrade pokoi i wiele innych

Aplikacja Pulse - dostęp do aktualnych danych silnika rezerwacyjne-
go z każdego miejsca i w każdej chwili

Wbudowany e-commerce Google Analytics 
z pełnym dostępem dla hotelu

Możliwość dopasowania konfiguracji silnika 
do swoich potrzeb, w szczególności prezentacji cen i pokoi

Większość silników rezerwacyjnych w wersji 
mobilnej to niepełne wersje interfejsów 
desktopowych, które tracą wiele funkcjo-
nalności i utrudniają użytkownikom 
dokonanie rezerwacji. Nie u nas. 

Obecnie ponad 70% ruchu w internecie
to ten generowany z urządzeń mobilnych. 
Wymaga to zupełnie nowego podejścia 
do tworzenia technologii rezerwacyjnej 
dlatego nasz system napisaliśmy od po-
czątku pod wszystkie wymagania 
urządzeń mobilnych.

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Aplikacja Pulse - szybki dostęp 
do danych sprzedażowych
Nie zawsze możesz otworzyć komputer, by sprawdzić aktualne dane 
sprzedażowe. A co jeśli powiedzielibyśmy Ci, że mamy na to rozwiązanie? 
Z myślą o właścicielach i managerach obiektów stworzyliśmy aplikację 
PULSE, która umożliwia bieżące śledzenie wyników sprzedażowych hote-
lu na smartfonie.

Śledź % obłożenia i wartość dziennej sprzedaży 

Analizuj cenę średnią z segmentacją dla poszczególnych 
typów pokoi i całego obiektu

Analizuj trendy i dopasowuj do nich strategię 

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności
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Konsultacje online dedykowanego 
Business Managera

Silnik rezerwacyjny - kluczowe funkcjonalności

W przeciwieństwie do innych dostawców technologii - nie ograniczamy 
się tylko do dostarczenia Ci narzędzia. Jeśli potrzebujesz wsparcia 
dedykowanego specjalisty, pomoże Ci on w jak najlepszym wykorzystaniu 
naszej technologii na rzecz Twojego biznesu.

Analiza danych sprzedażowych 
i struktury sprzedaży

Rekomendacje zmian w polityce 
cenowej skoncentrowane na sprzedaż 
jak największej liczby usług i pokoi 
przez własną stronę

Dbałość o widoczność i spójność oferty

Raporty, analizy i rekomendacje mające 
na celu implementację wysoce efekty-
wnej polityki sprzedaży  online obiektu

Zapewnienie stałych usprawnień w 
strategii pozyskiwania rezerwacji bez-
pośrednich przez własną stronę www 

Budowanie świadomości potrzeby 
faworyzowania sprzedaży własnej 
względem innych platform 
rezerwacyjnych

Rekomendacje działań do podjęcia przez 
hotel, aby oferta była konkurencyjna 
względem OTAs
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Wybierz  silnik rezerwacyjny Bookassist
i sprzedawaj nawet 3x więcej przez własną stronę!

Łatwy proces 
rezerwacji

43 różne waluty

Silnik rezerwacyjny 
na fb

Dynamiczne 
przeliczanie cen

Vouchery

Połączenie z Google 
Analytics

Alternatywne 
zakwaterowanie

23 języki

3D Secure

Opinie Gości

Dostosowane dla 
grup hotelowych

Raportowanie
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Kontakt

Dowiedz się, 
ile możesz zyskać!

Joanna Machaj
Dyrektor Operacyjny

 +48 509 504 444
 www.bookassist.org/pl/

Bookassist Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków


