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ΧΡΥΣΟ
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Best Hotel IT, Web &
Telecoms Supplier

για να παραµείνει
το Ξενοδοχείο σας
Ασφαλής Προορισµός
Διακοπών

Εξυπηρετούµε τον επισκέπτη
ΑΝΕΠΑΦΑ εξασφαλίζοντας τη
µοναδική εµπειρία των υπηρεσιών σας
e-Catalogue
& παραγγελία

Chat µε
reception

Eνηµέρωση
µέσω Wifi

Digital
Signage
Infochannel
& Directory
of Services

Self
check-out
Self
check-in
Eλεγχόµενη
Πρόσβαση

Κρατήσεις
θέσεων
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Κρατήστε την επαφή
µε τους πελάτες σας
ΑΝΕΠΑΦΑ

Πως;

ΑΠΟ ΤΟ WIFI

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ TV

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ &
ROOM SERVICE

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΩΝ

SELF CHECK-IN CHAT - SURVEYS

Σας προσφέρει ότι χρειάζεστε
και προσαρµόζεται στις ανάγκες σας!
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για να παραµείνει
το Ξενοδοχείο σας
Ασφαλής Προορισµός

ΤΡΟΠΟΙ
1

Διακοπών
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ΑΝΕΠΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
ΑΠO ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ

ΑΝΕΠΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Δώστε την δυνατότητα στους
επισκέπτες σας να ενηµερωθούν,
ψυχαγωγηθούν και να διαδράσουν
µε την τηλεόραση του δωµατίου τους
για τις ώρες που θα βρίσκονται µέσα
σε αυτό αποφεύγοντας τους
κοινόχρηστους χώρους.

Το wifi και το mobile app βοηθούν τους
επισκέπτες σας να αναζητούν κάθε
υπηρεσία ή προϊόν που παρέχετε στο
Ξενοδοχείο σας ανέπαφα.

3

4

ΑΝΕΠΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
Προβάλλετε στους επισκέπτες σας τους
καταλόγους των εστιατορίων και
παρακινείστε τους να παραγγείλουν από
το δωµάτιό τους, το τραπέζι ή την
οµπρέλα τους φαγητό, ποτό ή καφέ
αποφεύγοντας τον συνωστισµό των
εστιατορίων του Ξενοδοχείου και τον
διαµοιρασµό εντύπων
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ΑΝΕΠΑΦΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Τώρα που τα daily themes
και τα events του
ξενοδοχείου θα
περιοριστούν δώστε τους
επιλογές ψυχαγωγίας µέσα
στο δωµάτιο ανέπαφα.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΕΠΑΦΑ
Παρακινήστε τους µε την επιλογή
Reservations να κάνουν κράτηση
θέσης σε οποιοδήποτε από τα
facilities του Ξενοδοχείου από το
δωµάτιό τους για αποφυγή
συνωστισµών σε ουρές
αναµονής.

SELF CHECK-IN &
ΑΝΕΠΑΦΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δώστε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
πραγµατοποιήσουν µόνοι τους το check in
από την συσκευή τους χωρίς να περιµένουν
στη reception. Ανταλλάξτε µηνύµατα µε
τους επισκέπτες σας µέσω της reception και
µειώστε σηµαντικά τις συναναστροφές που
δεν είναι απαραίτητες µέσα στο Ξενοδοχείο
σας.
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Κατασκευάζεται στην Ελλάδα και είναι προσαρµοσµένο στα
διεθνή πρότυπα!
Εξάγεται σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσµο!
Σας παρέχουµε τµήµα συµβουλευτικής για την επίτευξη του
τέλειου αποτελέσµατος!
Προσαρµόζεται στις ανάγκες σας και επεκτείνεται σύµφωνα µε
τα θέλω σας!
Κάθε πελάτης µας γίνεται συνεργάτης µας!

Ενδεικτικά το OCG προτιµούν:

www.OCG360.com

