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Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης
τιμών και διαθεσιμότητας

Αυξήστε την προβολή στα 
αποτελέσματα αναζήτησης και 

προσελκύστε έγκαιρες 
κρατήσεις ενημερώνοντας τις 
τιμές και τη διαθεσιμότητα έως 

και 16 μήνες νωρίτερα.

Αφιερώστε περισσότερο χρόνο 
στην ανάπτυξη της 

επιχείρησής σας και λιγότερο 
στις καθημερινές εργασίες.

Προσελκύστε διάφορους 
τύπους επισκεπτών 

προσαρμόζοντας τις προσφορές 
σας ανάλογα με τον τύπο 

επισκέπτη.
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Πρώτα βήματα

Συνδεθείτε στο extranet 
σας.

Κάντε κλικ στην καρτέλα 
«Τιμές & Διαθεσιμότητα» 
στην κορυφή της σελίδας, 
και έπειτα στο «Ημερολόγιο»

Σελίδα 4

Τιμές & 
Διαθεσιμότητα

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=el


Κεφάλαιο 1:
Ενημέρωση τιμών 
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Για να κάνετε 
μεμονωμένες αλλαγές 

τιμών, απλώς περάστε 
το ποντίκι πάνω από 
την τιμή και κάντε κλικ 

στο πλαίσιο που 
εμφανίζεται. 

Πληκτρολογήστε τη νέα 
τιμή και πατήστε το 

πλήκτρο «Enter» ή κάντε 
κλικ έξω από το κελί.

Μεμονωμένες αλλαγές τιμών

Κλικ

Για να πάτε στο 
διπλανό κελί, μπορείτε 

να πατήσετε το 
πλήκτρο «TAB» στο 

πληκτρολόγιό σας ή να 
ακολουθήσετε την ίδια 

διαδικασία με το 
ποντίκι σας.  
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Για να κάνετε μαζικές 
αλλαγές σε τιμές, κάντε 

κλικ στην πρώτη 
ημερομηνία που θέλετε 
να αλλάξετε και σύρετε 

το ποντίκι σας μέχρι την 
τελευταία ημερομηνία 

προς αλλαγή.

 

Μαζική ενημέρωση τιμών (1)

Κλικ και σύρετε

Στο αναδυόμενο 
παράθυρο που 

εμφανίζεται, εισαγάγετε 
την τιμή που θέλετε να 

ορίσετε για τις 
ημερομηνίες αυτές στο 

λευκό πεδίο.

Κάντε κλικ στο 
Αποθήκευση για να 

αποθηκεύσετε τη νέα 
σας τιμή. 

 

Εισαγωγή τιμής

Αποθήκευση αλλαγών
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Ένας άλλος τρόπος να 
κάνετε μαζικές αλλαγές 

είναι επιλέγοντας το 
«Μαζική επεξεργασία» 

στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης σας, κάτω από 

την μπάρα με τις 
ημερομηνίες. 

Στο αναδυόμενο πλαίσιο που 
εμφανίζεται, επιλέξτε τις 
ημερομηνίες και μέρες της 
εβδομάδας που θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε 
τα «Δωμάτια προς πώληση», 
τις «Τιμές», την «Κατάσταση 
δωματίου» και τους 
«Περιορισμούς» ταυτόχρονα 
ή να επιλέξετε μόνο ένα ή δύο 
από αυτά.  Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση αλλαγών» 
αφού επεξεργαστείτε την κάθε 
ενότητα.

Μαζική ενημέρωση τιμών (2)

Δωμάτια προς πώληση

Τιμές

Κατάσταση δωματίου

Περιορισμοί
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Για να δείτε τις τιμές 
σας με βάση τη 
χωρητικότητα, 

επιλέξτε ένα φίλτρο, 
δίπλα στην επιλογή 

ημερομηνιών.

Για να 
επεξεργαστείτε τιμές 

με βάση τη 
χωρητικότητα, κάντε 

κλικ στο 
«Επεξεργασία τιμής 

βάσει 
χωρητικότητας» 

κάτω από μία 
κατηγορία τιμής. 

Ενημέρωση τιμών βάσει χωρητικότητας 

Στο αναδυόμενο παράθυρο που 
εμφανίζεται, κάντε κλικ στο 
«Προτεινόμενη» ή 
«Προσαρμοσμένη» επιλογή.

Μπορείτε να ορίσετε 
έκπτωση/αύξηση του 
ποσοστού ή 
μικρότερη/μεγαλύτερη 
χωρητικότητα από τη βασική 
χωρητικότητα..

Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση 
αλλαγών» για να ολοκληρώσετε 
τη ρύθμιση τιμών βάσει 
χωρητικότητας.

Ενεργό/Ανενεργό

Έκπτωση  %

Κλικ για επεξεργασία

Κλικ στο φίλτρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν δεν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία για μία ή περισσότερες κατηγορίες τιμών, επικοινωνήστε με την Booking.com για να την ενεργοποιήσουμε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: αν έχετε ορίσει προσφορές, θα εμφανιστεί το φίλτρο «Προσφορές» δίπλα από την επιλογή ημερομηνιών. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό για να 
δείτε τις προσφορές σας. Σελίδα 9 



Κεφάλαιο 2:
Ενημέρωση διαθεσιμότητας
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Για να κάνετε αλλαγές σε 
μεμονωμένα δωμάτια ή 

μονάδες, απλά περάστε το 
ποντίκι πάνω από τα 

δωμάτια και κάντε κλικ στο 
πεδίο που εμφανίζεται.

Πληκτρολογήστε τον 
αριθμό δωματίων που 

θέλετε να πουλήσετε και 
πατήστε το πλήκτρο 

«Enter» ή κάντε κλικ εκτός 
του κελιού.

 

Μεμονωμένες αλλαγές δωματίων

Κλικ

Για να μετακινηθείτε 
στο διπλανό κελί, 
μπορείτε να πατήσετε 
το πλήκτρο «TAB» στο 
πληκτρολόγιό σας ή 
επαναλάβετε τη 
διαδικασία με το 
ποντίκι.  
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Για να επεξεργαστείτε 
μαζικά τα δωμάτιά σας 

προς πώληση, κάντε κλικ 
στην πρώτη ημερομηνία 
που θέλετε να αλλάξετε 

και σύρετε το ποντίκι σας 
μέχρι την τελευταία 

ημερομηνία προς αλλαγή.

 
 

Μαζική ενημέρωση δωματίων (1)

Κλικ και σύρετε

Στο αναδυόμενο 
παράθυρο που 

εμφανίζεται, εισαγάγετε 
τον αριθμό των δωματίων 
ή μονάδων που θέλετε να 

πουλήσετε για τις 
επιλεγμένες ημερομηνίες 

στο λευκό πεδίο.

Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση» για να 

αποθηκεύσετε τη νέα σας 
διαθεσιμότητα. 

 
 

Εισαγωγή αριθμού

Αποθήκευση αλλαγών
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Ένας άλλος τρόπος για 
να κάνετε μαζικές 

αλλαγές είναι κάνοντας 
κλικ στο «Μαζική 

επεξεργασία» στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης, 

κάτω από την μπάρα με 
τις ημερομηνίες.

Στο αναδυόμενο παράθυρο 
που εμφανίζεται, επιλέξτε τις 
ημερομηνίες και μέρες της 
εβδομάδας που θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα 
«Δωμάτια προς πώληση», τις 
«Τιμές», την «Κατάσταση 
δωματίου» και τους 
«Περιορισμούς» ταυτόχρονα 
ή να επιλέξετε ένα ή δύο από 
αυτά. Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση αλλαγών» 
αφού επεξεργαστείτε την κάθε 
ενότητα.

Μαζική ενημέρωση δωματίων (2)

Μαζική επεξεργασία

Δωμάτια προς πώληση

Τιμές

Κατάσταση δωματίου

Περιορισμοί
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Κεφάλαιο 3: Άνοιγμα
και κλείσιμο δωματίων
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Μπορείτε να ανοίξετε ή να 
κλείσετε ένα δωμάτιο 
κάνοντας κλικ στο κελί με 
το πράσινο ή κόκκινο 
χρώμα. 

Το κελί θα έχει κόκκινο 
χρώμα αν κλείσετε τη 
διαθεσιμότητα για το 
δωμάτιο ή τη μονάδα για 
εκείνη τη μέρα. Το 
πράσινο σημαίνει ότι το 
δωμάτιο είναι ανοιχτό και 
διαθέσιμο για κρατήσεις.

Άνοιγμα ή κλείσιμο ενός δωματίου

Red
Το δωμάτιο δεν είναι 
διαθέσιμο στους 
επισκέπτες

Το δωμάτιο είναι 
διαθέσιμο στους 
επισκέπτες

Το δωμάτιο είναι 
διαθέσιμο στους 
επισκέπτες, αλλά 
ισχύουν 
περιορισμοί.

Κλικ
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Ένας άλλος τρόπος για 
να κάνετε μαζικές 

αλλαγές είναι κάνοντας 
κλικ στο «Μαζική 

επεξεργασία» κάτω 
από κάποιο όνομα 

δωματίου.

Στο αναδυόμενο παράθυρο 
που εμφανίζεται, επιλέξτε τις 
ημερομηνίες και μέρες της 
εβδομάδας που θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα 
«Δωμάτια προς πώληση», τις 
«Τιμές», την «Κατάσταση 
δωματίου» και τους 
«Περιορισμούς» ταυτόχρονα ή 
να επιλέξετε ένα ή δύο από 
αυτά. Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση αλλαγών» 
αφού επεξεργαστείτε την κάθε 
ενότητα.

Άνοιγμα ή κλείσιμο πολλών δωματίων

Μαζική επεξεργασία

Δωμάτια προς πώληση

Τιμές

Κατάσταση δωματίου

Περιορισμοί

Σελίδα 16



Κλειστό:
Έχετε κλείσει σκόπιμα το δωμάτιο

Χωρίς αποθεματικό:
Δεν έχετε ορίσει διαθεσιμότητα ή έχει οριστεί στο «0»

Λείπει η τιμή
Δεν έχετε προσθέσει τιμή στην κατηγορία/-ες τιμών

Κλειστή τιμή
Η κατηγορία/-ες τιμών για την ημερομηνία αυτή είναι 
κλειστή/-ες

Εξαντλήθηκε
Έχουν πουληθεί όλα τα δωμάτια στην Booking.com

Πολλά προβλήματα
Συνδυασμός των παραπάνω που οδηγούν στο να μην 
μπορείτε να λάβετε κρατήσεις

Λόγοι που το κατάλυμά σας δεν μπορεί να λάβει 
κρατήσεις

Κάποιες φορές το δωμάτιό σας μπορεί να μην λαμβάνει κρατήσεις ακόμα και αν εσείς δεν το έχετε 
κλείσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οι λόγοι εμφανίζονται στην κόκκινη 
ετικέτα στη σειρά «Κατάσταση δωματίου» στο ημερολόγιό σας.
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Κεφάλαιο 4: Άνοιγμα και 
κλείσιμο κατηγοριών τιμών 
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Μπορείτε να ανοίξετε ή να 
κλείσετε μία κατηγορία 

τιμών κάνοντας κλικ στο 
πάνω μέρος ενός κελιού με 

«τιμή». 

Στο αναδυόμενο παράθυρο 
που εμφανίζεται, μπορείτε 
να επιλέξετε «Άνοιγμα» ή 

«Κλείσιμο».

Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση» όταν είστε 

έτοιμοι.

Άνοιγμα ή κλείσιμο μιας 
κατηγορίας τιμών

Κόκκινο

Άσπρο

Η κατηγορία τιμών δεν 
είναι διαθέσιμη στους 
επισκέπτες

Η κατηγορία τιμών 
είναι διαθέσιμη 
στους επισκέπτες

Η κατηγορία τιμών 
είναι διαθέσιμη για 
τους επισκέπτες, 
αλλά ισχύουν 
περιορισμοί.

Άνοιγμα/Κλείσιμο

Κλικ

Αποθήκευση αλλαγών
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Για να ανοίξετε/κλείσετε μία 
κατηγορία τιμών μαζικά, κάντε 
κλικ στην πρώτη ημερομηνία 
που θέλετε να αλλάξετε και 
σύρετε το ποντίκι σας μέχρι 
την τελευταία ημερομηνία που 
θέλετε να αλλάξετε.

Στο αναδυόμενο παράθυρο που 
εμφανίζεται, μπορείτε να 
επιλέξετε «Άνοιγμα» ή 
«Κλείσιμο».

Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση» 
όταν είστε έτοιμοι.

 

Άνοιγμα ή κλείσιμο πολλών 
κατηγοριών τιμών

Κλικ και σύρετε

Άνοιγμα/Κλείσιμο
Κόκκινο

Λευκό

Η κατηγορία τιμών δεν 
είναι διαθέσιμη στους 
επισκέπτες

Η κατηγορία τιμών 
είναι διαθέσιμη 
στους επισκέπτες

Η κατηγορία τιμών 
είναι διαθέσιμη για 
τους επισκέπτες, 
αλλά ισχύουν 
περιορισμοί.

Αποθήκευση αλλαγών
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Κεφάλαιο 5:
Ενημέρωση περιορισμών
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Ορισμοί

Σελίδα 22

• Ελάχιστη, μέγιστη ή ακριβής διαμονή
Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες διάρκειες διαμονής για τις οποίες μπορούν να κάνουν κράτηση οι επισκέπτες.

• Περιορισμός ελάχιστης, μέγιστης διάρκειας διαμονής από την άφιξη
Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό διανυκτερεύσεων που μπορεί να κάνει κράτηση ένας 
επισκέπτης για το κατάλυμά σας ή ένα δωμάτιο όταν κάνει κράτηση την ημέρα της άφιξης.

• Χωρίς αφίξεις ή αναχωρήσεις σε συγκεκριμένες μέρες
Αν έχετε συγκεκριμένες ημερομηνίες που δεν μπορείτε να κάνετε check-in ή check-out στους επισκέπτες, μπορείτε να 
κλείσετε τη δυνατότητα άφιξης ή αναχώρησης στις ημερομηνίες αυτές. Έτσι οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να κάνουν 
κράτηση για διαμονή που ξεκινάει ή τελειώνει σε αυτές τις ημερομηνίες (αλλά θα μπορούν να κάνουν κράτηση για 
αυτές τις ημερομηνίες εφόσον  περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές).

• Ελάχιστη και μέγιστη κράτηση εκ των προτέρων
Το νωρίτερο και το αργότερο που μπορεί ένας επισκέπτης να κάνει κράτηση.



Για να δείτε τους 
περιορισμούς σας, επιλέξτε 

ένα φίλτρο δίπλα στην 
επιλογή ημερομηνιών.

Ενημέρωση μεμονωμένων περιορισμών 

Κάντε κλικ στην ημερομηνία 
που θέλετε να κάνετε 

αλλαγές. 

Εισαγάγετε τον αριθμό που 
θέλετε να βάλετε για τον 

συγκεκριμένο περιορισμό.

Πατήστε το πλήκτρο 
«Enter» ή κάντε κλικ έξω 

από το κελί

Διαθέσιμες επιλογές:
Ελαχ. διάρκεια διαμονής 
Μέγ. διάρκεια διαμονής
Ελάχ. διάρκεια διαμονής από την 
άφιξη
Μέγ. διάρκεια διαμονής από την 
άφιξη
Ακριβής διαμονή 
Καμία αναχώρηση
Καμία άφιξη
Ελαχ. κράτηση εκ των προτέρων
Μέγ. κράτηση εκ των προτέρων

Κλικ

Κλικ στο φίλτρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι περιορισμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι για το κατάλυμά σας. Αν θέλετε να ορίσετε άλλους 
τύπους περιορισμών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Booking.com για να τους ενεργοποιήσουμε για εσάς.
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Για να κάνετε μαζικές 
αλλαγές σε 

περιορισμούς, κάντε 
κλικ στην πρώτη 

ημερομηνία που θέλετε 
να αλλάξετε και σύρετε 
το ποντίκι σας έως την 
τελευταία ημερομηνία 

που θέλετε να αλλάξετε. 

 
 

Ενημέρωση πολλών 
περιορισμών μαζί (1)

Στο αναδυόμενο 
παράθυρο που 

εμφανίζεται, εισαγάγετε 
τον αριθμό που θέλετε να 

βάλετε για τον 
συγκεκριμένο περιορισμό 

στο λευκό πεδίο.

Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση 

αλλαγών» για να 
αποθηκεύσετε τον νέο 

περιορισμό σας. 

Κλικ και σύρετε

Κλικ στο φίλτρο

Αποθήκευση αλλαγών
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Εισαγωγή αριθμού



Ένας άλλος τρόπος να 
κάνετε μαζικές αλλαγές 
είναι κάνοντας κλικ στο 

«Μαζική επεξεργασία» 
στη δεξιά πλευρά της 

οθόνης σας, κάτω από την 
μπάρα των ημερομηνιών.

Στο αναδυόμενο πλαίσιο που 
εμφανίζεται, επιλέξτε τις 
ημερομηνίες και μέρες που 
θέλετε να επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε 
τα «Δωμάτια προς πώληση», 
τις «Τιμές», την «Κατάσταση 
δωματίου» και τους 
«Περιορισμούς» ταυτόχρονα 
ή να επιλέξετε ένα ή δύο από 
αυτά. Κάντε κλικ στο 
«Αποθήκευση αλλαγών» 
αφού επεξεργαστείτε την κάθε 
ενότητα.

Ενημέρωση πολλών περιορισμών μαζί (2)
Μαζικές αλλαγές

Δωμάτια προς πώληση

Τιμές

Κατάσταση δωματίου

Περιορισμοί

Σελίδα 25



Συμβουλές 
από την Booking.com
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Συμβουλές
• Για να είναι διαθέσιμο για κράτηση ένα 

δωμάτιο ή μία μονάδα, χρειάζεται να έχετε 
διαθεσιμότητα και μία κατηγορία τιμών η 
οποία περιέχει τιμές. 

• Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση 
μέχρι και 16 μήνες νωρίτερα, οπότε 
βεβαιωθείτε ότι θα εκμεταλλευτείτε κάθε 
ευκαιρία να προβληθείτε και να πάρετε 
κρατήσεις. 

• Ελέγξτε τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά 
σας αλλάζοντας το ημερολόγιό σας σε 
«Προβολή ανά έτος».

• Προσελκύστε διαφορετικούς τύπους 
επισκεπτών δημιουργώντας διαφορετικές 

κατηγορίες τιμών (π.χ. μη επιστρέψιμη τιμή).

• Κατεβάστε την εφαρμογή Pulse και 
διαχειριστείτε τις τιμές και τη διαθεσιμότητά 
σας από όπου και όποτε θέλετε.

• Εξοικονομήστε χρόνο και αντιγράψτε τις τιμές 
σας για την επόμενη χρονιά ή περίοδο με 
λίγες μόνο κινήσεις μέσω του Εργαλείου 
αντιγραφής τιμών έτους.

Προβολή ανά έτος

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=el
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=el
https://www.booking.com/propertyapp.el.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=el
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=el

