
1

Hotel
Manager

Estudo do caso

23/06/2015

Alcançando o sucesso com o 
trivago Hotel Manager PRO
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Quem recomenda
Meu nome é Alexander Schuster. Sou Gerente de Marketing Digital 
do hotel com quase 16 anos de experiência na indústria hoteleira. Na 
rede de hotéis 25hours, sou o responsável pela definição da estratégia 
de marketing digital. Minha rotina consiste em gerenciar operações 
estratégicas e executivas, como o monitoramento de todas as 
ferramentas de análise dos nossos canais de marketing e distribuição.

A rede de hotéis 25hours foi inaugurada em 2005 na cidade de 
Hamburgo, Alemanha, e, no momento, opera sete hotéis no país, 
com planos para duplicar esse número em 2018. Essa rede hoteleira 
tem como foco manter excelentes indicadores de desempenho e, 
por isso, recebe com frequência ótimas avaliações dos hóspedes. 
Nas seções a seguir, Alexander Schuster contará como o trivago 
Hotel Manager PRO o ajudou a melhorar o desempenho dos hotéis 
25hours no trivago e a atingir suas metas de marketing.

O público-alvo dos hotéis 25hours é formado por pessoas que viajam 
a lazer e a negócios. Por isso, nossa estratégia de marketing leva em 
consideração a sazonalidade e os dias da semana. Um dos nossos 
maiores desafios era oferecer opções adequadas a cada tipo de 
cliente, mostrando as vantagens de fazer uma reserva diretamente 
com o nosso hotel. 
 
Antes de usar o trivago Hotel Manager PRO, testamos diversos 
produtos para divulgar alguns benefícios e ofertas para os nossos 
hóspedes. No entanto, observamos que, em geral, poucas das 
soluções oferecidas eram satisfatórias e fáceis de usar. Quando 
fomos apresentados ao trivago Hotel Manager PRO, identificamos 
rapidamente os principais benefícios desse produto e os motivos 
para adquiri-lo. 

O hotel

O desafio e a solução
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Com o trivago Hotel Manager PRO, oferecemos opções de 
hospedagem exclusivas diretamente para os nossos clientes e 
recebemos informações sobre o seu comportamento. Além disso, 
recebemos também informações sobre o comportamento dos 
clientes dos nossos concorrentes diretos.

Depois de adquirir o trivago Hotel Manager PRO, configuramos 
nossa conta e definimos as ofertas futuras. Ficamos muito 
satisfeitos ao constatar que o produto é muito fácil de usar. Com 
o apoio da equipe do trivago, configuramos todas as ofertas e 
identificamos os nossos concorrentes diretos rapidamente. 

O trivago Hotel Manager PRO nos ajudou a superar o desafio de 
criar ofertas adequadas a cada tipo de cliente. Com o recurso 
Novidades do Hotel* e a possibilidade de colocar nossas 
Informações de Contato em Destaque, aumentamos as chances 
de o nosso perfil ser visto pelos clientes.  

Além disso, com o comparador de preços visível no resumo das 
tarifas, as chances de convertermos visitas em reservas também  

Os primeiros passos e o resultado final

* Novidades do hotel era o recurso utilizado pelo estabelecimento no momento da 
entrevista. A partir de janeiro de 2018, ele foi substituído pela Oferta especial.
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Oferta especial

Oferta especial

Fotos Info Avaliações Ofertas

Ver ofertaMais ofertas:
25

Muito bom (1815 opiniões)

+49 69 40586890
goldman@25hours-hotels.com 
Homepage Oficial

Reserve diretamente conosco e receba um drinque de boas-vindas de 
sua escolha por conta da casa.

Data de publicação: 08/09/2017

OTA
R$187

OTA
R$107

 R$107 
R$85

OTA

OTA
R$187

Frankfurt , 2,4 km até Centro da cidade

25hours Hotel The Goldman

WiFi gratuito

Photos Info Reviews

Oferta especial

Reserve diretamente connosco e mate a sede com uma bebida de 
boas-vindas à sua escolha. É por conta da casa.

Posted on 18/08/2017
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Hoteleiros, usem o trivago Hotel Manager PRO para que os 
clientes tenham acesso a uma campanha de marketing adequada 
ao seu perfil. O PRO oferece um excelente panorama sobre os 
tipos de clientes que buscam o seu hotel. Assim, você pode testar 
quais  
 
ofertas e novidades funcionam melhor para divulgar o seu 
estabelecimento e aumentar as suas reservas diretas.

Dicas para o sucesso

Precisa de mais informações? 
Fale com a gente!
hotelmanager@trivago.com.br
www.trivago.com.br/hotelmanager/pro

Meu hotel

Comparativo de Tarifas

Rate Development

Tarifas em: 07/07/2018
Quarto duplo & Café da manhã não incluído

Meu hotel R$ 130

Isso foi útil? Sim Não

são maiores. Assim que começamos a usar o trivago Hotel 
Manager PRO, os hóspedes passaram a fazer reservas online 
diretamente conosco.  

http://trv.to/casestudy1-helpful
http://trv.to/casestudy1-nothelpful

