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A pessoa
Na 25hours Hotels, sou responsável pela estratégia de marketing 
digital. O meu trabalho diário integra um conjunto de operações 
estratégicas e executivas, incluindo o acompanhamento de análises 
provenientes dos diferentes meios de distribuição e canais de 
marketing.

Em 2005, a marca 25hours Hotels abriu o seu primeiro hotel em 
Hamburgo. Atualmente, opera sete hotéis na Alemanha, estando a 
planear duplicar este número em 2018. A cadeia de hotéis aplica 
grande parte dos seus esforços em manter excelentes indicadores de 
desempenho e, consequentemente, recebe constantemente bons
comentários por parte dos seus hóspedes. 

Na secção seguinte, o Sr. Alexander Schuster irá partilhar connosco 
de que forma é que o trivago Hotel Manager PRO o ajudou a 
melhorar o desempenho da 25hours Hotels no trivago e a atingir os 
seus objetivos de marketing.

Na 25hours Hotels, o nosso público-alvo são não apenas os 
viajantes de lazer, mas também os de negócios; a nossa estratégia 
de marketing é assim adaptada de acordo com a sazonalidade 
e os dias da semana. Um dos grandes desafios até agora foi 
definir corretamente as ofertas de acordo com o nosso público-
alvo e promover a importância e as vantagens de fazer a reserva 
diretamente com o nosso hotel. 

Antes de usarmos o trivago Hotel Manager PRO, recorremos a vários 
produtos para promover determinados benefícios e ofertas aos 

O hotel

O desafio e a solução
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nossos clientes, mas percebemos que não há muitas empresas 
que forneçam soluções satisfatórias e simples de usar. Quando 
nos deram a conhecer o trivago Hotel Manager PRO, rapidamente 
percebemos os benefícios deste produto e a necessidade de o 
subscrever.

Com o trivago Hotel Manager Pro, não apenas estamos aptos a 
comercializar ofertas exclusivas do nosso hotel diretamente junto 
dos nossos clientes, como podemos receber dados e informação 
útil sobre o comportamento dos nossos potenciais hóspedes e 
dos nossos concorrentes diretos.

Após termos aderido ao trivago Hotel Manager PRO, os primeiros 
passos foram configurar a nossa conta e definir ofertas futuras. 
Ficámos contentes por perceber que o produto era bastante 
fácil de utilizar. Com a ajuda e disponibilidade da equipa 
trivago, conseguimos configurar todas as nossas ofertas e definir 
rapidamente os nossos principais concorrentes. 

O trivago Hotel Manager PRO tem-nos ajudado a superar 
o desafio de definir corretamente as ofertas de acordo com o 
nosso público-alvo. A funcionalidade “Oferta especial”* 

Os primeiros passos e o resultado final
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Ver ofertaMais ofertas:
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Oferta Especial

Frankfurt , a 2,4 km de: Centro da cidade

Muito bom (1815 opiniões)

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

Oferta Especial

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

Data de publicação: 08/09/2017

Wi-fi grátis

25hours Hotel The Goldman

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

* Quando a entrevista foi realizada, a funcionalidade utilizada pelo hotel designava-se 
“Novidades sobre o hotel“. Em janeiro de 2018, passou a ser designada “Oferta especial”.
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e a apresentação direta dos nossos contatos tem aumentado o 
interesse dos clientes no nosso perfil.

Esta solução permite-nos manter a nossa oferta competitiva com 
base nas análises do Comparador de Preços, aumentando, 
assim, a probabilidade de potenciais hóspedes escolherem os 
nossos hotéis para a sua estadia. Pouco tempo depois de termos 
começado a utilizar o trivago Hotel Manager PRO, os hóspedes 
começaram a escolher-nos diretamente online.

Os hoteleiros devem começar a utilizar o PRO para garantir 
que alcançam os clientes certos com as suas estratégias de 
marketing. O PRO oferece um bom resumo dos tipos de clientes 
que procuram o seu hotel e permite-lhe testar qual o tipo de 
novidades que funciona melhor, de forma a criar reconhecimento 
e a aumentar as suas reservas diretas.

Dicas para o sucesso

O meu hotel

Comparador de Preços

Rate Development

Preços a: 07.07.2018
Quarto duplo e pequeno-almoço
não incluído

O meu hotel 130 €
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