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Το πρόσωπο
Ονομάζομαι Alexander Schuster και εργάζομαι ως Digital Marketing 
Manager στο ξενοδοχείο, ενώ διαθέτω 16χρονη εμπειρία στο 
χώρο του τουρισμού. Στα 25hours Hotels είμαι υπεύθυνος για τη 
διαμόρφωση της online στρατηγικής μάρκετινγκ, καθώς και για 
την ανάλυση όλων των αριθμητικών και στατιστικών πληροφοριών 
σχετικά με την online απόδοση της επιχείρησης και την επίβλεψη της
ομαλής εκτέλεσης των σχεδιασμένων στρατηγικών ενεργειών.

Το πρώτο ξενοδοχείο 25hours Hotels άνοιξε το 2005 και έκτοτε η επιχείρηση 
εξελίχθηκε σε μία αλυσίδα επτά ξενοδοχείων στη γερμανική επικράτεια, με 
στόχο το διπλασιασμό των καταλυμάτων μέχρι το τέλος του 2018. Η αλυσίδα 
εστιάζει στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης, με αποτέλεσμα να 
λαμβάνει σταθερά θετικές κριτικές από παλαιότερους επισκέπτες των 
ξενοδοχείων. Στις επόμενες παραγράφους, ο κος Alexander Schuster θα 
μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του με την πλατφόρμα trivago Hotel 
Manager PRO, περιγράφοντας τους τρόπους που αυτή βοήθησε τα 25hours 
Hotels να αυξήσουν την απόδοσή τους στην trivago, καθώς και να επιτύχουν 
τους στόχους προώθησής τους στο ευρύ κοινό.

Στα 25hours Hotels εστιάζουμε τόσο στην αγορά των τουριστών, όσο και 
σε αυτή των επαγγελματιών. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να βασίζουμε 
τη στρατηγική μάρκετίνγκ μας στις ανάγκες της εποχικότητας και των 
διαφορετικών ημερών της εβδομάδας. Δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η προσέγγιση του σωστού target 
group με την κατάλληλη προσφορά και η επίτευξη περισσότερων απευθείας 
κρατήσεων στο ξενοδοχείο μας. 

Πριν χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα trivago Hotel Manager PRO, 
προσπαθήσαμε διάφορα προϊόντα για την

Το ξενοδοχείο

Οι προκλήσεις και η λύση
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προώθηση των καλύτερων προσφορών στους μελλοντικούς μας επισκέπτες, 
ωστόσο γρήγορα συνειδητοποίησα πως δεν υπάρχουν αρκετοί πάροχοι στην 
αγορά που προσφέρουν αποτελεσματικές και εύχρηστες λύσεις. Όταν ήρθα 
για πρώτη φορά σε επαφή με το trivago Hotel Manager PRO, δε χρειάστηκε 
πολύς χρόνος για να παραδεχτώ την προφανή αξία των προνομίων που μου 
περιέγραψε η ομάδα της trivago και να αποφασίσω να γίνω συνδρομητής της 
πλατφόρμας.

Χάρη στο trivago Hotel Manager PRO, πλέον είμαστε σε θέση όχι μόνο να 
προωθήσουμε τις προσφορές μας απευθείας στους πελάτες μας, αλλά και να 
έχουμε συνεχή πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των 
επισκεπτών μας και τις κινήσεις του άμεσου ανταγωνισμού.

Αμέσως μετά την αγορά συνδρομής στην πλατφόρμα trivago Hotel Manager 
PRO, το πρώτο βήμα ήταν η ρύθμιση του λογαριασμού της επιχείρησης και 
η σύλληψη των πρώτων μελλοντικών προσφορών μας. Μας ικανοποίησε 
αμέσως η ευκολία χρήσης της πλατφόρμας. Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια 
της ομάδας Hotel Relations της trivago, καταφέραμε εύκολα και γρήγορα να 
δημοσιεύσουμε όλες τις προσφορές μας και να ορίσουμε τους ανταγωνιστές 
που μας ενδιέφερε να παρακολουθήσουμε.

 Το trivago Hotel Manager PRO μάς βοήθησε να ξεπεράσουμε την πρόκληση 

Τα πρώτα βήματα και το τελικό αποτέλεσμα
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δες προσφοράΕπιπλέον τιμές:
25

Πολύ καλό (1815 κριτικές)

Φρανκφούρτη, 2,4 χλμ. από: Κέντρο πόλης

Ειδική προσφορά

Ειδική προσφορά

Εικόνες Info Κριτικές Τιμές

+49 69 40586890
goldman@25hours-hotels.com
Κεντρική σελίδα

Κλείστε απευθείας μαζί μας και θα μπορέσετε να ξεδιψάσετε με 
ένα ποτό καλωσορίσματος της επιλογής σας. Σας το κερνάμε 
εμείς.

Δημοσιεύτηκε στις 08/09/2017

Δωρεάν Wi-Fi

25hours Hotel The Goldman

Photos Info Κριτικές

Ειδική προσφορά

Κλείστε απευθείας μαζί μας και θα μπορέσετε να ξεδιψάσετε 
με ένα ποτό καλωσορίσματος της επιλογής σας. Σας το 
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Οι ξενοδόχοι θα ήταν καλό να εγγραφούν στην έκδοση PRO, για να 
βεβαιωθούν ότι εστιάζουν τις ενέργειες μάρκετίνγκ τους στις σωστές 
κατηγορίες ταξιδιωτών. Η πλατφόρμα προσφέρει μια αναλυτική 
επισκόπηση του προφίλ των χρηστών που ενδιαφέρονται για το εκάστοτε 
ξενοδοχείο, καθώς και τη δυνατότητα πειραματισμών για το ποια είδη νέων 
ή προσφορών προσελκύουν περισσότερους ταξιδιώτες και αυξάνουν τις 
απευθείας κρατήσεις.

Χρήσιμες συμβουλές επιτυχίας

Περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε μαζί μας
hotelmanager@trivago.gr
www.trivago.gr/hotelmanager/pro

Σας βοήθησε αυτό; Ναι Όχι

Το ξενοδοχείο μου

Σύγκριση τιμών

Rate Development

Τιμές στις 07/07/2018
Δίκλινο Δωμάτιο & Πρωινό δεν
περιλαμβάνεται

Το ξενοδοχείο σας 110 €

της προσέγγισης του σωστού κοινού με την κατάλληλη προσφορά. 
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της Ειδικής Προσφοράς* και 
επικοινωνώντας σε περίοπτη θέση τα στοιχεία επαφής μας, καταφέραμε 
να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων ταξιδιωτών στο 
προφίλ μας. 

Εκμεταλλευόμενοι επίσης τα εργαλεία παρακολούθησης και εξέλιξης 
τιμών, αυξήσαμε σημαντικά τις κρατήσεις μας. Τα θετικά αποτελέσματα 
έγιναν αμέσως ορατά! Η συνδρομή μας στο trivago Hotel Manager 
PRO ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ευρύτερη προτίμηση των 
ξενοδοχείων μας από τους ταξιδιώτες που αναζητούν καταλύματα μέσω 

* Τα «Νέα Ξενοδοχείου» ήταν η λειτουργία που χρησιμοποιούσε το ξενοδοχείο κατά την 
περίοδο της συνέντευξης. Έκτοτε, η λειτουργία έχει γίνει «Ειδική προσφορά» (Ιανουάριος 2018).

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

