
Zwiększ rentowność swojego hotelu
Bezpośredni system rezerwacji dla Twojego hotelu
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Kim jesteśmy
Współpracując z Bookassist, możesz uwolnić pełny potencjał wynikający z obecności 
Twojego hotelu w sieci. Nasz zespół uznawany jest przez ekspertów z branży 
turystycznej za lidera w swojej dziedzinie. Hotelarstwo online nie ma dla nas tajemnic.

Nasza współpraca z hotelami bazuje: 
(1) na budowaniu marki w Internecie, 

(2) skupianiu działalności biznesowej na własnej stronie internetowej hotelu, 

(3) koordynowaniu rezerwacji przy pomocy światowej klasy technologii 
rezerwacyjnych, 

(4) optymalizowaniu dystrybucji usług online oraz pracy nad zwiększaniem marży na 
rezerwacjach. 

>1500

>96%

niezależnych hoteli 
i grup zaufało
Bookassist

przedłuża z nami
umowę

Dlaczego warto

współpracować 

z Bookassist?

zaufali nam



Wsparcie lokalne na każ dym rynku 
Osiem uznanych europejskich biur, ś wiatowe kontakty

Dublin, Irlandia (HQ)
Irlandia, UK, USA, UAE, Poland, RoW

Madrid, Spain
Spain, Portugal, Mexico, LATAM

Kraków, Polska

Vienna, Austria
Austria, Germany, Hungary, Slovenia,
Croatia, Maldova, Romania,

Prague, Czech Republic
Czech and Slovak Republics

Paris, France
France, Switzerland

Rome, Italy
Italy

Munich, Germany
Germany



Nasze ściśle zintegrowane
rozwiązania typu end-to-end
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Booking Engine (IBE) 
skoncentrowany na konwersji

Marketing internetowy (DM)
Sterowanie ROI + budowanie ruchu

Projektowanie stron internetowych / mobilnych (WD) 
W pełni responsywna strona www

Channel Manager
Przychody + optymalizacja kanału

Metasearch
Więcej rezerwacji z usługą Bookassist Metasearch

GDS 
Usługi GDS - globalny zasięg za jednym kliknięciem

Wspierane przez dedykowanych profesjonalistów  



Silnik
rezerwacyjny

Strona internetowa
+silnik rezerwacyjny

Marketing 
internetowy
Nasze rozwiązania marketingowe koncentrują się na 
najważniejszych, najlepszych praktykach, które po-
zwolą w najlepszy sposób przełożyć zainwestowane 
pieniądze na bezpośredni zysk dzięki poprawie obec-
ności marki w wynikach wyszukiwania. 

KAMPANIA GOOGLE ADWORDS przez 
nas przygotowana to

 Z kampanie PPC w Google dla Twojej marki w dwóch 
kluczowych językach, 

 Z teksty reklam zgodne z najlepszymi praktykami dla 
branży hotelarskiej z zestawem przydatnych reklam 
graficznych,

 Z w pełna integracja z Google Analytics – możesz więc 
dokładnie śledzić na które słowa kluczowe wydawane 
są Twoje pieniądze i jakie generują przychody,

 Z wsparcie drogą e-mail,
 Z comiesięczna opłata za zarządzanie kampanią.

Atrakcyjna grafika oraz intuicyjny interfejs witryny po-
zwoli klientom w łatwy i przyjemny sposób zapoznać 
się z ofertą Twojego hotelu i dokonać rezerwacji. Do 

Twojej dyspozycji jeden z kilkuset dostępnych sza-

blonów stron. 

Najważniejsze CECHY STRONY WWW stwo-
rzonej w oparciu o nasze szablony to

 Z nieskończona elastyczność szablonu - możliwość 
dopasowania do Twojego stylu hotelowego, 

 Z zaprojektowane pod kątem urządzeń mobilnych, 
witryny wyglądają świetnie na wszystkich smartfonach, 
tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych. 
wideo w tle na stronie głównej,

 Z główne galerie w formie pokazu slajdów,
 Z nowe rozszerzone opisy stron internetowych (tzw. Rich 

Snippets) dla mediów społecznościowych,
 Z zoptymalizowany CMS,
 Z proste codzienne zarządzanie
 Z kompatybilne i przetestowane na wszystkich syste-

mach operacyjnych,
 Z brak limitu w dodawanie nowych stron, swoboda 

zmian,
 Z bezpośredni dostęp dla klientów stałych i korporacyj-

nych.

Najnowsza stabilna wersja silnika rezerwacyjnego 

Bookassist zintegrowana ze stroną www.

Zaletą Bookassist, która wyróżnia ten system na tle 
konkurencji, jest ścisła integracja technologii rezerwacji 
z naszym marketingiem internetowym oraz usługami 
związanymi z inteligentnym projektem strony interneto-
wej i systemem zarządzania treścią. 

SILNIK REZERWACYJNY 
BOOKASSIST WYRÓŻNIA:

 Z nowoczesny, w pełni responsywny interfejs użytkow-
nika,

 Z łatwa konfiguracja pokoi dla dorosłych/dzieci z cenami 
dostosowywanymi dynamicznie,

 Z możliwość proponowania klientowi alternatywnego 
zakwaterowania już na etapie dokonywania rezerwacji, 

 Z dynamiczna i interaktywna opcja elastycznych termi-
nów w Systemie Rezerwacji, z unikalnym kalendarzem 
cenowym,

 Z pełna administracja i raportowanie,
 Z standardy bezpieczeństwa danych PCI,
 Z pełna integracja z największymi platformami Meta-Wy-

szukiwania (z Google Hotel Finder oraz Trivago, jest 
również partnerem premium TripAdvisor TripConnect).

PAKIET STARTER PAKIET STARTER PAKIET STARTER

Prowizja już 
od 3%

Abonament już od 599 zł netto / miesiąc
Prowizja już od 3%

Abonament już
od 500 zł netto / miesiąc

PONADTO: 

 Z usługi GDS - globalny zasięg za jednym kliknięciem.

PONADTO: 
 Z Metasearch – więcej rezerwacji z usługą Bookassist 

Metasearch.



Silnik rezerwacyjny (Booking Engine)
 – nowa jakość konwersji

Intuicyjne bookingi na Twoim monitorze i urządzeniach mobilnych.

Nowoczesna formuła bookingu, dzięki której Twoi goście będą mogli rezerwować pokoje 
bezpośrednio na Twojej stronie. To łatwe i skuteczne rozwiązanie na najwyższym światowym 
poziomie optymalnie skomunikuje Twoich gości z Twoją stroną, niezależnie od typu urządzenia. 

Nowy interfejs  
– od konwersji do zysku 

1. Inteligentna wycena 
2. Elastyczne daty
3. Vouchery i kody promocyjne
4. Dynamiczne rabaty
5. Galeria pełnych obrazów i dużych 

miniatur
6. Deep-linking
7. Dynamiczne przeliczanie walut DCC      

i 3D Secure
8. Pasek boczny z ofertami specjalnymi   

do konfiguracji
9. Ponad 20 opcji językowych i walut      

(w tym języków pisanych od prawej     
do lewej) 

10. Booking Engine skonfigurowany           
z domeną hotelu

11. Narzędzia do pracy grupowej
12. Koszyk 

Przekonaj się sam! Przykłady aktywnych silników rezerwacyjnych:



Jakie możliwości daje System Rezerwacji



Co to jest
V10 Mobile Bookassist

inteligentną cenę za łączone stawki 
i rabaty każdego dnia za pobyt

silnik rezerwacji dla urządzeń mobilnych
V10 Mobile Bookassist

Funkcje wbudowane 

w V10 Mobile obejmują m.in: 

konfi gurację pokoju
z dynamiczną ceną,

możliwość dodawania 
dodatkowych łóżek 
do pokoi, 

opcje wyboru różnych 
planów posiłków, 

dodatki 
na poziomie pokoju, 

kody promocy jne
i vouchery

V10 Mobile Bookassist to całkowicie nowatorska 
platforma bookingowa, idealnie dostosowana do 
urządzeń mobilnych dzięki technologii super fast 
touch. Zaprojektowana od zera, oferuje własny proces 
rezerwacji i pełną funkcjonalność. Dla użytkownika 
wygląda jak aplikacja, a hotelowi przynosi maksimum 
korzyści. 

Platforma rezerwacyjna V10 Mobile 
została zbudowana w oparciu o 
doświadczenia i preferencje hotelarzy
i klientów, z zastosowaniem najnowszych 
standardów w wykorzystywaniu technologii 
interfejsu użytkownika.
 



Wykorzystując filmy i zdjęcia, zaprezentujesz 

swój hotel jako idealne miejsce na pobyt. 

Z łatwością dotrzesz do gości 

korzystających z mediów społecznościowych.

Przy pomocy naszego prostego 

w użyciu, inteligentnego systemu

zarządzania treścią (CMS) z łatwością

dostarczysz aktualne i interesujące informacje. 

Opublikujesz prawdziwe, pozytywne opinie

gości, zdobywając zaufanie potencjalnych

klientów. 

Dzięki spójności graficznej i personalizacji, 

zbudujesz silną i rozpoznawalną

w Internecie markę.

Zwiększysz sprzedaż bezpośrednią!

Dzięki dodatkowym wersjom językowym

i wielojęzycznym treściom dotrzesz 

do nowej rzeszy klientów.

Z łatwością będziesz zarządzać 

dostępnością i cenami.

Będziesz promować wybrane oferty dotyczące 

rezerwacji i oferty „last minute” zarówno 

na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych,

lub tylko dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Wykorzystasz wbudowane wyskakujące okienka

i techniki wpływające na wzrost zaangażowania 

rozszerzając możliwości korzystania ze swojej witryny. 

Czytelne informacje i łatwy proces rezerwacji

wpływają na ograniczenie ilości rezygnacji 

i niestawienia się gości.

Zaprezentujesz klientom spersonalizowane 

usługi i wyjątkowość Twojego hotelu 

na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

Dlaczego Twój hotel potrzebuje
responsywnej platformy Smart Website
z wbudowanym systemem rezerwacji?



 

 

Twoja strona internetowa i system CMS są stale, automatycznie aktualizowane, 

otrzymują dostęp do najnowszych technologii i aktualizacji platformy Bookassist. 

W pełni responsywny wygląd zapewnia spójne działanie

na wszystkich urządzeniach 

Szybka i prosta instalacja – opublikujesz nową stronę w kilka dni! 

Prosty w obsłudze CMS przez cały czas zapewnia pełną kontrolę nad treściami

wielojęzycznymi, zdjęciami i plikami wideo!

Platforma Smart Website zaprojektowana jest z naciskiem na konwersję

i dzięki zwiększonej ilości bezpośrednich rezerwacji pomaga budować

Twój biznes w Internecie.

Wyróżnij unikatowe cechy swojej oferty wykorzystując sekcję UCO

platformy Smart Website. 

Promuj hotel wykorzystując modyfikowalne panele, w których umieścisz

spersonalizowane treści.

Modyfikowalne strony i edytowalne nazwy stron do promowania pokoi

i obiektów hotelowych, restauracji, barów, sal konferencyjnych i innych usług. 

Twórz określone strony, zoptymalizowane pod względem wyszukiwarek

internetowych skierowane do danego segmentu klientów lub usług. 

Wyróżnij oferty specjalne, promocje lub określone obiekty hotelowe.

Wykorzystaj edytowalne menu i nawigację, aby dostosować witrynę 

do własnych potrzeb.

W pełni zintegruj swoje kanały społecznościowe ze stroną www.  

Po
jed
yn
cz
a 
pr
ze
wij
an
a 
str

on
a 
głó
wn

a 
do
sk
on
ale

 n
ad
aje
 s
ię 

do
 S

EO

Co Ci daje inteligentna strona www



Podstawowe rozwiązania
Digital Marketingu Bookassist

Podstawowe rozwiązania:

 Z Rozwój strategii internetowej we wszystkich dostępnych kanałach internetowych
 Z Ochrona marki online
 Z Zarządzanie kampaniami za kliknięcie, w tym wielojęzycznymi
 Z Integracja z Google Analytics w celu śledzenia rzeczywistych dochodów
 Z Remarketing i wyświetlanie reklam, media społecznościowe i porady dotyczące reputacji 
(opinii), marketing mobilny - by mieć całą “tablicę decyzyjną” online
 Z Bezpośrednia integracja z meta search z TripAdvisor, Trivago, Reklamy hoteli Google plus 
aktywne zarządzanie budżetem
 Z Analiza ruchu sieciowego, monitorowanie i optymalizacja konwersji
 Z Optymalizacja obecności w sieci WWW / Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek interne-
towych (SEO)

Korzyści dla Ciebie:
 Z Wykwalifikowani specjaliści do Twojej dyspozycji
 Z Współpraca z zespołem konsekwentnie dostarczającym najlepsze rezultaty
 Z Obniżenie kosztów – mniejsze pośrednictwo stron trzecich w rezerwacji i zwiększenie liczby 
bezpośrednich rezerwacji ze strony www
 Z Relacje z Google - testujemy nowe produkty pod kątem wersji beta
 Z Certyfikowani partnerzy Google
 Z Specjalizujemy się i skupiamy wyłącznie na kampaniach hotelowych
 Z W pełni przejrzyste raportowanie

Dlaczego warto 
współpracować z zespołem
Marketingu Internetowego 
Bookassist?

 ZCertyfikat Google Adwords

 ZKwalifikacja Google Analytics

 ZZespół działający od 2000 
roku

 ZW pełni przejrzyste raporto-

wanie

 ZCiągłe testowanie nowych 
platform reklamowych



Zwiększ ilość rezerwacji w Twoim hotelu
z Bookassist Metasearch

Zmieniły się metody wyszukiwania hoteli online przez podróżujących.

Czy Twój hotel nadąża za tymi zmianami? Z nami wygrasz!

Wiele firm oferuje łączność z metawyszukiwarkami, ale sama łączność nie wystarczy! Trzeba 
aktywnie zarządzać, optymalizować i śledzić obecność hoteli we wszystkich kanałach. Właśnie 
od tego jesteśmy. Bookassist zarządza i dostosowuje kampanie, tak, aby osiągnąć odpowiednią 
rentowność na wszystkich platformach metasearch.

Metasearch bez tajemnic

W odróżnieniu od innych firm, Bookassist zatrudnia oddzielny zespół specjalistów, 
którzy zajmują się wyłącznie metawyszukiwarkami.

Będąc pionierem w branży, Bookassist specjalizuje się w silnikach metasearch od samego początku. 
Bliska współpraca z najważniejszymi graczami na rynku, liczne spotkania i wspólnie organizowane 
wydarzenia ma znaczący wpływ na jakość naszej usługi.

10%

40%

Koszt nabycia
stale poniżej 

Klienci najwięcej 
korzystający z platform 
metasearch notują ich 
wkład w rezerwacje 
bezpośrednie
na poziomie do

Liczby

nie kłamią



Usługi GDS
globalna dystrybucja za jednym kliknięciem!

Skorzystaj z wyjątkowej możliwości dopełnienia strategii bookingowej strategią 
GDS. Bookassist proponuje systemy GDS i IDS w formie jednego, przyjaznego 
użytkownikom interfejsu.

Kompleksowe zarządzanie
za pomocą narzędzi GDS/IDS

 ZUzyskaj bezpośredni dostęp do 4 głównych kanałów GDS na świecie: systemów Sabre, 
Amadeus, Travelport’s Galileo i Worldspan oraz bazy danych Pegasus Online Distribution 
Database (ODD).
 ZZyskaj dostęp do 450 tysięcy biur podróży i dystrybucji przez internet! Z naszą usługą możesz 
mieć dostęp do konsorcjów i stawek preferencyjnych szybciej i taniej. Usługę GDS-IDS 
oferujemy w najniższej cenie na rynku.
 ZŚledź dokładnie własną dystrybucję, aby stale doskonalić strategię online oraz mieć realny 
obraz ponoszonych kosztów dystrybucyjnych.
 ZNasza propozycja jest propozycją nie do odrzucenia, ponieważ usługa działa perfekcyjnie,       
a proponowana cena jest o prawie połowę niższa od tej oferowanej przez innych dostawców.



Zdolność przyłączeniowa

Technologia Bookassist jest zgodna z OTA/HTNG/XML. Oznacza to, że nasze systemy 
używają tych samych języków, co większość systemów zarządzania obiektami, 
moderatorzy kanałów oraz kanały e-pośredników turystycznych.

Nasi Certyfi kowani partnerzy to między innymi: Micros Fidelio dla Opery oraz Fidelio Suite, 
Channel Rush, Protel, Figaro, Parity Rate, Softbrands Portfolio, hostpms, Millennium Soft, Yield 
Planet, Rate Wise, Media Log, GPDati Roomshop, Hotelpartner GmbH, LeoPortals, NewHotel, 
GMS. 
Stale tworzymy powiązania dla naszej listy kompatybilności i ją aktualizujemy.

Łączność
Narzędzia Bookassist są kompatybilne z wieloma systemami PMS, channel 
managerami i internetowymi biurami podróży. Stale rozbudowujemy i aktualizujemy 
ich listę.

 



Channel Manager YieldPlanet
Jeden punkt kontroli dla wszystkich kanałów dystrybucji Twojego hotelu. Dodaj 
system zarządzania kanałami dystrybucji online do swojego najważniejszego 
narzędzia pracy – systemu hotelowego i recepcyjnego (PMS). Channel Manager 
YieldPlanet jest zintegrowany z ponad 500 kanałami, dzięki którym możesz dotrzeć 
do klientów na całym świecie. Nasi partnerzy to portale OTA, touroperatorzy, 
hurtownicy, systemy PMS, CRS, GDS, portale metasearch, silniki rezerwacyjne i inni. 

 ZOszczędzaj czas – zarządzaj wszystkimi kanałami dystrybucji online z poziomu jednego punktu 
kontroli.  
 ZPrzeliczaj i aktualizuj wszystkie oferty w podłączonych kanałach za pomocą łatwego w użyciu 
narzędzia do zarządzania dystrybucją online.  
 ZOptymalizuj dystrybucję online pracując z optymalną grupą kanałów.  
 ZUżywaj najbardziej elastycznego narzędzia w branży, by zoptymalizować ceny pokojów i ofertę.
 ZZ łatwością różnicuj stawki i zasoby, które są wysyłane do OTA. Zarządzaj cenami w wielu 
walutach, ustalaj reguły wywołujące zmiany cen w szczycie sezonu. 
 ZSynchronizuj dane między swoim obiektem, setkami OTA, GDS-ami i swoją stroną 
internetową.

YieldPlanet 

– globalny lider 

technologii w branży

turystycznej od 2010 r.

Z Channel Managerem YieldPlanet:

4500+

60+

klientów używa naszych 
rozwiązań

krajach pracujemy 
z klientami 



Co możemy 

dla Ciebie zrobić?
Bookassist Polska

ul.Lwowska 1 lok. 401-403
30-548 Kraków

offi ce.polska@bookassist.com
www.bookassist.com
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