
Aktualizowanie cen i dostępności

Przewodnik krok po kroku



Spis treści

Twój poradnik, jak dodawać ceny i 
dostępność

● Korzyści zarządzania cenami i dostępnością (str. 3)

● Rozdział 1: aktualizowanie cen (str. 5)

● Rozdział 2: aktualizowanie kalendarza (str. 8)

● Rozdział 3: aktualizowanie ograniczeń (str. 10)

● Porady od Booking.com (str. 14)

Strona 2



Korzyści efektywnego zarządzania cenami i dostępnością

Zwiększ widoczność w wynikach 
wyszukiwania i przyciągnij 

gości rezerwujących z 
wyprzedzeniem, dodając ceny i 

dostępność z 16-miesięcznym 
wyprzedzeniem

Poświęć więcej czasu na 
rozwój swojego 

biznesu, a mniej na 
działania operacyjne.

Przyciągnij różne 
rodzaje podróżujących, 

skupiając się na 
konkretnych rodzajach 

gości.
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Pierwsze kroki

Zaloguj się do Extranetu.

Kliknij zakładkę 
Kalendarz i ceny na 
górze strony, a 
następnie kliknij 
Kalendarz.
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Kalendarz i ceny

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=pl


Rozdział 1: aktualizowanie cen
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Aktualizowanie cen indywidualnych

Zanim ustawisz cenę, 
wybierz „Otwarte” 

(dla rezerwacji) po 
prawej stronie 

kalendarza.

Następnie wpisz nową 
cenę.

Kliknij „Zapisz”, aby 
potwierdzić zmiany.
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Aby dokonać zmian cen 
indywidualnych, kliknij 

kalendarz, aby wybrać 
datę.

Aby zastosować zmiany 
na kilka dat naraz,  
wpisz je w polach w 

prawym górnym rogu.

Kliknij



Aby dokonać grupowych 
zmian w cenach, kliknij 

datę, od której chcesz 
wprowadzić zmiany, a 
następnie przeciągnij 
kursor do ostatniego 

dnia terminu, dla którego 
chcesz wprowadzić 

zmiany.
 

Grupowe aktualizowanie cen

Możesz także wpisać 
wybrane terminy w 

prawym górnym rogu.

Zanim ustawisz cenę, 
wybierz „Otwarte” (dla 

rezerwacji) po prawej 
stronie kalendarza.

Kliknij „Zapisz”, aby 
zapisać nową cenę.
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Kliknij i przeciągnij



Rozdział 2: aktualizowanie 
kalendarza
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Aby zaktualizować 
dostępność w 

kalendarzu, kliknij i 
przeciągnij kursorem 

przez wybrane daty.
 

Możesz również wybrać 
je w prawym górnym 

rogu strony.
 

Aktualizowanie kalendarza

Aby otworzyć lub 
zamknąć konkretne 
terminy w 
miesięcznym widoku 
kalendarza, kliknij 
„Otwarte” lub 
„Zamknięte” po 
prawej stronie 
kalendarza.
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Kliknij i przeciągnij



Rozdział 3: aktualizowanie 
ograniczeń
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Definicje
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• Minimalna długość pobytu
Możesz uniemożliwić gościom dokonywanie rezerwacji pobytu krótszego niż określona 
liczba nocy.

• Brak możliwości zameldowania lub wymeldowania w konkretne dni
Jeśli są dni, w których nie możesz zameldować lub wymeldować gości, możesz uniemożliwić 
przyjazdy i wyjazdy w te dni. Dzięki temu gość nie będzie mógł zarezerwować u Ciebie 
pobytu, który zaczyna się lub kończy w te dni (nadal jednak może zarezerwować pobyt, który 
odbywa się w tych dniach).

• Minimalne wyprzedzenie rezerwacji
Najwcześniejszy dzień, w którym gość może dokonać rezerwacji.



Aktualizowanie ograniczeń

Kliknij i przeciągnij, aby 
wybrać konkretny termin 

lub wpisz je w prawym 
górnym rogu.

Upewnij się, że daty są 
„Otwarte” do rezerwacji. 

następnie wybierz jedno z 
dostępnych ograniczeń 
poniżej ceny i zmień je 

według potrzeb.

Kliknij „Zapisz”, aby 
zapisać nowe ograniczenie.

Dostępne opcje:
Min. długość pobytu
Brak możliwości wymeldowania
Brak możliwości zameldowania
Min. wyprzedzenie rezerwacji

Uwaga: niektóre ograniczenia mogą nie wyświetlać się dla Twojego obiektu. Jeśli chcesz ustawić inne ograniczenia, 
skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je dla CIebie włączyć.
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Kliknij i przeciągnij

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213319409


Wskazówki od Booking.com
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Wskazówki

• Aby pokój lub opcja zakwaterowania 
były dostępne do rezerwacji, muszą 
mieć ustawioną dostępność i cenę.

• Goście mogą dokonywać rezerwacji z 
maksymalnie 16-miesięcznym 
wyprzedzeniem, dlatego pamiętaj, aby 
dać sobie każdą możliwość, aby zostać 
zauważonym – i otrzymywać 
rezerwacje.

• Sprawdź swoją dostępność 
długoterminową, przełączając swój 
kalendarz na widok roczny.

• Pobierz aplikację Pulse, by zarządzać 
cenami i dostępnością w każdym 
miejscu i o każdej porze.

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=pl
https://www.booking.com/propertyapp.pl.html

