
Zwiększ sprzedaż 
bezpośrednią 
swojego hotelu
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Jesteśmy światowym liderem 
w optymalizacji rezerwacji 
bezpośrednich.

40%
więcej pokoi

sprzedanych 

bezpośrednio R/R

więcej rezerwacji 

bezpośrednich

zmaleją Twoje 

koszty pozyskania 

rezerwacji

3x -10%

Pomoglismy już blisko 3.000 niezależnych hoteli i 200 sieciom hotelowym 

na całym świecie w znacznym zwiększeniu ich zysków. Teraz kolej na Ciebie!

O nas

Najlepszy silnik 
rezerwacyjny

Najlepsze zarządzanie 
kampaniami 

w multiwyszukiwarkach

Najlepsza agencja 
marketingu internetowego

Najlepsze narzędzie do 
tworzenia stron WWW
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O nas

Zyskaj przewagę 
nad konkurencją
Posiadamy certyfikat Google Beta Tester, co oznacza
wcześniejszy dostęp do technologii i wymogów, które będą 
wprowadzone w najbliższej przyszłości.

Dzięki temu zyskujesz przewagę w zakresie budowy inteligentnych 
stron www, jak i obsługi marketingu internetowego czy kampanii 
w multiwyszukiwarach.

Google Premier
Partner

TripAdvisor
Partner

Microsoft
Partner

Kompleksowość usług

20 lat doświadczeń

Wsparcie

Jakość

Od technologii, poprzez 
doradztwo, po kompleksową 

i bieżącą obsługę

zdobywanych w 48 krajach, 
na 5 kontynentach

przez 24 godziny 
i 7 dni w tygodniu

potwierdzona przez gigantów 
technologicznych Google, 

Microsoft, Amazon i innych
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Jak możemy pomóc?

Bookassist to eksperckie 
i kompleksowe wsparcie 
dla Twojego hotelu. 
Z naszą pomocą wyróżnisz się na tle konkurencji, sprzedasz więcej, 
uniezależnisz od OTA i zwiększysz zyski. 

Oto 5 filarów Twojego biznesu, w których możesz na nas liczyć:

SILNIK
REZERWACYJNY

MARKETING
INTERNETOWY

PROJEKTOWANIE 
STRON

GLOBALNE SYSTEMY
DYSTRYBUCJI

KAMPANIE 
W MULTIWYSZUKIWARKACH
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5 filarów Twojego biznesu Filar 1/5

Silnik rezerwacyjny W pakiecie z systemem 
rezerwacji otrzymasz bieżące 
doradztwo od dedykowanego 
Twojemu hotelowi specjalisty

Nasz autorski silnik rezerwacyjny to:

Zbuduj politykę cenową hotelu ukierunkowana 
na sprzedaż bezpośrednią i zarabiaj więcej!

Inteligentne narzędzie wspierające sprzedaż bezpośrednią

Najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie nastawione na podnosze-
nie rentowności hotelu poprzez skupienie na sprzedaży własnej

Narzędzie podnoszące marżę z pojedynczej rezerwacji oraz 
udział sprzedaży własnej w całości przychodów hotelu

Gwarancja wzrostu rentowności obiektu oraz lojalności gościa ho-
telowego

Pewność wzrostu rezerwacji bezpośrednich o minimum 30%
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Zaprojektowany, by sprzedawać Funkcjonalności 
specjalnie dla hoteli

Napisany pod urządzenia mobilne - jedyny na rynku silnik, który              
jest stworzony w technologii mobile first

W pełni modyfikowalny - by jak najlepiej dopasować się zarówno             
do Twojej strategii sprzedażowej, jak i estetyki strony

Gwarantuje bezpieczeństwo - dwustopniowa weryfikacja wrażliwych 
danych i płatności online

Dostarcza precyzyjne dane - pełna integracja z Google Analytics             
pozwala wciąż ulepszać strategię sprzedażową i analizowac zachowania gości

Dzięki mobilnej aplikacji Pulse - umożliwia szybki i łatwy dostęp 
kontrola danych sprzedażowych możliwa z każdego miejsca i urządzenia 
na ziemi

Opieka dedykowanego Online Business Managera - który pomoże Ci 
analizować dane sprzedażowe oraz konkurencję, stworzyć politykę cenową 
i zadbać o jej widoczność, jak również dostarczy raporty i rekomendacje

Łatwy proces rezerwacji

Elastyczność konfiguracji oferty

Inteligentna zamiana pokoi

Dynamiczny kalendarz cen

Wbudowana porównywarka cenowa

Kody promocyjne

5 filarów Twojego biznesu Filar 1/5

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Marketing internetowy

Budżet i obsługa kampanii 
reklamowych online kosztuje Cię 
znacznie mniej niż prowizja do 
OTA!

Jak prowadzimy kampanie dla Twojego hotelu?

W jakim zakresie prowadzimy kampanie:

Naszym celem jest maksymalizacja sprzedaży własnej Twojego 
obiektu, poprzez wielokanałowe przekierowanie potencjalnych 
klientów bezpośrednio na Twoją stronę

Zwiększamy widoczność Twojej oferty w internecie i optymalizujemy 
kampanie tak, by przynosiły jak największy zwrot jak najniższym 
kosztem

SEO - pozycjonowanie, czyli zwiększanie widoczności Twojej witryny 
w sieci,

SEM / PPC - reklamy typu płać za kliknięcie, których koszty ponosisz 
dopiero po przejściu na Twoją witrynę

Social Media - nastawione na określone przez Ciebie cele, jak np. 
zwiększenie zasięgu, polubienia, etc.

5 filarów Twojego biznesu Filar 2/5
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Jak działamy Korzystaj z globalnego 
zasięgu

Analiza
indywidualnych potrzeb 
obiektu i chłonności rynku

Konfiguracja
kampanii we wszystkich 
wybranych platformach

Przejrzyste raportowanie
w cyklu bieżącym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rekomendacja
najlepszych rozwiązań 
i oszacowanie budżetu 
wraz z jego segmentacją

Dzięki naszej znajomości wielu lokalnych rynków 
oraz szerokiemu portfolio specjalistów w zakresie 
marketingu internetowego dostarczamy Ci całego 
spektrum unikatowych rozwiązań. Tylko z nami 
możesz pozyskać klientów z różnych stron świata 
dzięki prowadzeniu wielojęzycznych kampanii 
z precyzyjnym targetowaniem.

Bieżąca optymalizacja 
kampanii
prowdzona przez specjal-
istów z wykorzystaniem 
rozwiązań AI (sztuczna in-
teligencja) jak i machine 
learning

300%

1 2

3

5

4

10x 10%
nawet o tyle 
może wzrosnąć 
sprzedaż bez-
pośrednia przez 
Twoją stronę 
www

średni zwrot 
z budżetu 
reklamowe-
go  w ramach 
prowadzonych 
przez nas kam-
panii

spadek udziału
wysokomarżowych 
pośredników w 
Twojej strukturze 
sprzedaży

5 filarów Twojego biznesu Filar 2/5
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Projektowanie stron
Nasze strony www są:

Dobre strony to te, które sprzedają. 

Zyskaj więcej rezerwacji bezpośrednich, 
zwiększaj marżę i zarabiaj więcej dzięki 
stronie internetowej od Bookassist!

Nastawione przede wszystkim na sprzedaż i konwersję

Dopasowane do wymagań obiektu i budowane w dwóch 
technologiach: smart lub dedykowanej

Dostosowane do wymogów Google dzięki współpracy 
w ekskluzywnym programie pertnerskim Google Beta Tester.

Łatwe w personalizacji i obsłudze

Dzięki sztucznej inteligencji automatycznie znajdują nowe sposoby 
na poprawianie jakości dopasowania treści do 
poszczególnych użytkowników, a tym samym - podnoszą 
konwersje

“Mobile first”, czyli skupione w pierwszej kolejności na dopasowaniu 
do urządzeń mobilnych, gdzie aktualnie dokonywanych jest nawet 
do 70% wszystkich wyszukiwań

5 filarów Twojego biznesu Filar 3/5
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Wybierz jedno z dwóch podejść 
do stworzenia Twojej nowej         
strony www

Twoja nowa strona w abonamencie Strona dedykowana według indywidualnej wyceny

• Zamiast płacić za wykonanie strony, płacisz tylko             
abonament za dostęp do technologii Smart Websites,

• System budowy stron z edytowalnych elementów,

• Niezawodny, szybki i zautomatyzowany system              
wdrożenia stron,

• Nowoczesne podejście do budowy stron.

Niezależnie od tego, który sposób wybierzesz, gratis zaimplementujemy na Twojej nowej stronie najlepszy silnik 
rezerwacyjny w branży.

Jeśli Twój obiekt charakteryzuje się ponadprzeciętną liczbą 
pokoi oraz rozbudowanym zapleczem usług dodatkowych, 
lepszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie strona dedykowa-
na. Zaprojektujemy dla Ciebie reprezentacyjną i skuteczną 
stronę, która podniesie sprzedaż własną obiektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 filarów Twojego biznesu Filar 3/5

1. 2.
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Marketing w multiwyszukiwarkach
Multiwyszukiwarka to narzędzie agregujące oferty obiektów 
hotelowych, które zaciąga je z bardzo wielu stron w internecie. 

Przejmujemy kontrolę nad dystrybucją i ceną Twojej oferty 
w rankingach multiwyszukiwarek

Jako jedyna firma w Polsce jesteśmy w stanie prowadzić 
kampanie PPC (Pay Per Click) w metasearch (status Premier Google 
Partner)

Dedykowany specjalista stale optymalizuje kampanie w celu przeki-
erowania ruchu oraz sprzedaży na Twoją stronę

Dodatkowym wsparciem są kampanie PPS (Pay Per Stay), które 
polegają na wyświetlaniu linka do strony www bezpośrednio w 
wizytówce Google Miejsca

Kampanie są w pełni zintegrowane z Google Analytics, dzięki czemu 
lepiej zrozumiesz i dostosujesz się do wymogów potencjalnych Gości

Twój obiekt i tak już jest w metasearch - 
przejmij więc kontrolę nad wyświetlaną 
tam ofertą i przekieruj ruch na swoją 
stronę!

5 filarów Twojego biznesu Filar 4/5
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Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, 
która dzięki ścisłej współpracy 
z Google, Tripadvisor i Trivago może 
prowadzić kampanie reklamowe 
w multiwyszukiwarkach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dedykowany specjalista
stale optymalizuje kampanie w celu     
podniesienia jej jakości i docelowo -     
przekierowania ruchu oraz sprzedaży      
na Twoją stronę

We wszystkich wiodących 
multiwyszukiwarkach
- Google Hotel Ads
- TripAdvisor
- Trivago
- Kayak
- SkyScanner 
- MoMonDo

Wspierane przez AI i machine learning
stale optymalizuje kampanie w celu pod-
niesienia jej jakości i docelowo - przekierowa-
nia ruchu oraz sprzedaży na Twoją stronę

Integracja Google Analytics
jeszcze lepsze rozumienie zdarzeń 
zakupowych i dostosowywanie się do     
wymogów potencjalnych Gości

Integracja z Google Miejsca
- kampanie PPS polegające na wyświetla-
niu linka do strony www bezpośrednio w 
panelu bocznym wyszukiwarki (wizytówka 
Hotelu w Google)

5 filarów Twojego biznesu Filar 4/5
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Globalne Systemy Dystrybucji 
Czym są GDSy i jak możemy Ci pomóc zwiększać dzięki nim zyski?

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce oferującą nie tylko dostęp do GDS, ale także pełną obsługę i wsparcie w pozyskiwaniu, 
negocjacjach oraz obsłudze rezerwacji korporacyjnych. Pomożemy Ci poruszać się w skomplikowanym świecie GDS, 
podpisać korzystne kontrakty i optymalizować sprzedaż. Rekomendacje, dane czy możliwość dotarcia do travel agentów,
do których dostęp jest utrudniony to tylko niektóre z działań i korzyści jakie wynikają ze współpracy z najlepszymi.

Dzięki obecności w GDS można dotrzeć do wielu nowych firm 
i agencji, które dokonują rezerwacji w Twoim regionie tylko w ten 
sposób, zwiększając tym samym udział segmentu korporacyjnego 
w Hotelu

Pracujemy w GDS na rzecz hotelu - wspierając go na każdym etapie 
- od dostarczania zapytań przez opiniowanie oferty aż po zarządza-
nie wygranymi przetargami i kontrolę ich jakości

Zapytania GDS są w stanie generować dodatkowe przychody 
z restauracji, parkingu czy szkoleń

5 filarów Twojego biznesu Filar 5/5
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Jakie korzyści przynosi
obecność w GDS?

-10% rezerwacji dokonywanej w 
ramach GDS

przychody hotelu w skali 
roku

rezerwowanych przez 
Agentów GDS w 

indywidualnej

22%

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

5 filarów Twojego biznesu Filar 5/5
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Co zyskujesz dzięki współpracy z nami?

Co zyskujesz dzięki współpracy 
z nami? 

Jesteśmy ekspertami w pozyskiwaniu rezerwacji własnych. 
Wyróżnia nas konwersja.

Kompleksowość usług 20 lat doświadczeńWsparcie Jakość
Od technologii, przez 

doradztwo sprzedażowe, aż 
po obsługę marketingową

zdobywanych w 48 krajach, 
na 5 kontynentach

przez 24 godziny 
i 7 dni w tygodniu

potwierdzona przez gigantów 
technologicznych Google, 
Microsoft, Amazon i inne
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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


