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Ползи от ефективното управление на цени и наличност

Стр. 3

По-добра видимост в
резултатите от търсене и
привличане на ранни
резервации чрез
задаване на цени и
наличност до 16 месеца
предварително

Повече време за
разрастване на бизнеса
ви и по-малко
оперативна работа

Привличане на
различни типове
резервиращи чрез
посрещане на различните
им нужди

„Календар и
ценообразуване“

Първи стъпки
Влезте в профила си
в Екстранет.

Кликнете върху раздел
„Календар и
ценообразуване“ в горната
част на страницата, след
това кликнете върху
„Календар“.
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Раздел 1: Актуализиране на
цени
Стр. 5

Актуализиране на цени
за конкретни дати

Кликнете

За да промените
цените за конкретна
дата, просто кликнете
върху календара, за
да изберете дата.
За да направите
промени за няколко
дати наведнъж,
въведете датите в
полетата в горния
десен ъгъл.
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Преди да зададете
цената, изберете
„Отворено“ (за
резервации) отдясно
на календара.
След това въведете
новата цена.
Кликнете върху
„Запазване“, за да
потвърдите
промените.

Актуализиране на
цените за няколко дати
наведнъж
Кликнете и
плъзнете

За да промените
цените за няколко дати
наведнъж, кликнете
върху първата дата,
за която искате да
промените цените, и
плъзнете мишката до
последната дата, за
която искате да
промените цените.

Можете също да
попълните желаните
дати в горния десен
ъгъл.
Преди да зададете
цената, изберете
„Отворено“ (за
резервации) отдясно на
календара.
Кликнете върху
„Запазване“, за да
запазите новата цена.
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Раздел 2: Актуализиране на
календар
Стр. 8

Актуализиране на календар

Кликнете и
плъзнете

За да актуализирате
наличността в
календара, кликнете
и плъзнете
мишката върху
датите, които искате
да изберете.
Можете също да
изберете датите в
горния десен ъгъл на
страницата.

Стр. 9

За да отворите или
затворите
определени дати в
месечния изглед на
календара,
кликнете върху
„Отворено“ или
„Затворено“
отдясно на
календара.

Раздел 3: Актуализиране на
ограничения
Стр. 10

Определения

•

•

•

Ограничение за минимална продължителност на престой
Можете да направите така, че гостите да не могат да резервират по-малко от определен
брой нощувки.

Без пристигания или заминавания на определени дати
Ако на определени дати нямате възможност за настаняване или напускане на гости,
можете да затворите тези дати за пристигания или заминавания. Така гостите няма да
могат да резервират престой, който започва или приключва на тези дати (но ще могат да
резервират тези дати, ако са част от по-голям диапазон от дати).

Минимален период за предварително резервиране
Колко време до пристигането трябва да бъде направена резервацията.
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Бележка: Ако прилагате ограничения за определени дати, стаи и/или ценови планове, гостите могат да резервират
вашето място за настаняване само когато критериите им на търсене отговарят на условията, които сте задали.
Например, ако зададете ограничение от три дни за минимална продължителност на престой, то тогава гостите,
които търсят по-кратки престои, няма да виждат вашето място за настаняване в резултатите от търсене. Можете да
промените тези ограничения по всяко време.

Актуализиране на
ограничения

Кликнете и
плъзнете

Налични опции:
Мин. продължителност на
престой
Без заминавания
Без пристигания
Мин. период за предварително
резервиране
За да премахнете минималната
продължителност на престой или
за да не задавате такава,
изберете „1 нощувка“. За да
премахнете минималния период
за предварително резервиране
или за да не задавате такъв,
изберете „Няма“.
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Бележка: Някои типове ограничения може да не се появят за вашето място за настаняване.
Ако искате да зададете други ограничения, свържете се с нас и ние ще ги зададем.

Кликнете и плъзнете, за да
изберете желаните дати или
ги въведете в горния десен
ъгъл.
Уверете се, че датите са
„Отворени“ за резервации.
След това изберете една от
наличните опции за
ограничения под цената и
направете съответната
промяна.
Кликнете върху
„Запазване“, за да запазите
новото ограничение.

Съвети от Booking.com
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Съвети
•

За да може да бъде резервирана дадена стая
или помещение, трябва да е зададена
наличност и цена.

•

Гостите могат да резервират до 16 месеца
предварително, затова използвайте всяка
възможност да си осигурите видимост – и
резервации.

•

Можете да проверите дългосрочната
наличност, като в календара превключите на
„Годишен изглед“.

•

Свалете приложението Pulse, за да
управлявате вашите цени и наличност
отвсякъде и по всяко време.

