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Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης των
τιμών και της διαθεσιμότητάς σας

Αυξάνετε την προβολή στα
αποτελέσματα αναζήτησης
και προσελκύετε
έγκαιρες κρατήσεις
προσθέτοντας τιμές και
διαθεσιμότητα για μέχρι
και 16 μήνες νωρίτερα

Σελίδα 3

Αφιερώνετε περισσότερο
χρόνο στην ανάπτυξη της
επιχείρησής σας και
λιγότερο σε λειτουργικές
εργασίες

Προσελκύετε διάφορους
τύπους ταξιδιωτών
καλύπτοντας τις
ξεχωριστές ανάγκες κάθε
τύπου επισκεπτών

«Ημερολόγιο &
Τιμές»

Πρώτα βήματα
Συνδεθείτε στο
extranet.
Κάντε κλικ στην
καρτέλα «Ημερολόγιο
& τιμές» στην κορυφή
της σελίδας και στη
συνέχεια στο
«Ημερολόγιο».

Σελίδα 4

Κεφάλαιο 1: Ενημέρωση τιμών

Σελίδα 5

Μεμονωμένες αλλαγές
τιμών

Κλικ
Για να κάνετε
μεμονωμένες αλλαγές
στις τιμές, απλά κάντε
κλικ στο ημερολόγιο
για να επιλέξετε μία
ημερομηνία.
Για να κάνετε αλλαγές σε
πολλές ημερομηνίες
ταυτόχρονα, εισαγάγετε
τις ημερομηνίες στα
πεδία στην πάνω
δεξιά γωνία.

Σελίδα 6

Προτού ορίσετε τιμή,
φροντίστε να
επιλέξετε το
«Ανοιχτό» (για
κρατήσεις) στα δεξιά
του ημερολογίου.
Στη συνέχεια,
εισαγάγετε τη νέα
τιμή.
Κάντε κλικ στο
«Αποθήκευση» για να
επιβεβαιώσετε τις
αλλαγές.

Μαζικές αλλαγές τιμών

Κάντε κλικ και
σύρετε

Για να κάνετε αλλαγές
τιμών μαζικά, κάντε
κλικ στην πρώτη
ημερομηνία που θέλετε
να αλλάξετε και σύρετε
το ποντίκι έως την
τελευταία ημερομηνία
που θέλετε να αλλάξετε.

Μπορείτε επίσης να
συμπληρώσετε τις
επιθυμητές ημερομηνίες
στην πάνω δεξιά γωνία.
Προτού ορίσετε τιμή,
φροντίστε να επιλέξετε
το «Ανοιχτό» (για
κρατήσεις) στα δεξιά του
ημερολογίου.
Κάντε κλικ στο
«Αποθήκευση» για να
αποθηκεύσετε τη νέα
τιμή.

Σελίδα 7

Κεφάλαιο 2: Ενημέρωση του
ημερολογίου σας
Σελίδα 8

Ενημέρωση του ημερολογίου σας

Κάντε κλικ και
σύρετε

Για να ενημερώσετε
τη διαθεσιμότητά σας
στο ημερολόγιο, κάντε
κλικ και σύρετε το
ποντίκι πάνω στις
ημερομηνίες που
θέλετε να επιλέξετε.
Μπορείτε επίσης να
εισαγάγετε
ημερομηνίες στην
πάνω δεξιά γωνία της
σελίδας.

Σελίδα 9

Για να ανοίξετε ή να
κλείσετε
συγκεκριμένες
ημερομηνίες από το
ημερολόγιο με
μηνιαία προβολή,
κάντε κλικ στο
«Ανοιχτό» ή
«Κλειστό» στα δεξιά
του ημερολογίου.

Κεφάλαιο 3: Ενημέρωση
περιορισμών
Σελίδα 10

Ορισμοί

•
•

•

Περιορισμός ελάχιστης διάρκειας διαμονής
Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι επισκέπτες δεν κάνουν κράτηση για διάστημα μικρότερο από συγκεκριμένο
αριθμό διανυκτερεύσεων.

Συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς αφίξεις ή αναχωρήσεις
Αν υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που δεν θα μπορείτε να κάνετε check-in/out στους επισκέπτες, μπορείτε να
τις κλείσετε ώστε να μην γίνονται αφίξεις ή αναχωρήσεις. 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 αν περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερης διάρκειας διαμονή).

Ελάχιστος χρόνος έγκαιρης κράτησης
Το αργότερο χρονικό σημείο κατά το οποίο μπορεί ένας επισκέπτης να κάνει κράτηση.

Σελίδα 11

Σημείωση: Αν ορίζετε περιορισμούς για συγκεκριμένες ημερομηνίες, δωμάτια ή/και κατηγορίες τιμών, οι επισκέπτες
μπορούν να κάνουν κράτηση στο κατάλυμά σας μόνο όταν τα κριτήρια αναζήτησής τους ταιριάζουν με τις προϋποθέσεις
που ορίζετε. Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει περιορισμό ελάχιστης διάρκειας διαμονής τις τρεις μέρες, το κατάλυμά σας
δεν θα εμφανίζεται σε αποτελέσματα αναζήτησης επισκεπτών που ψάχνουν για πιο σύντομη διαμονή. Μπορείτε να
αλλάξετε αυτούς τους περιορισμούς όποια στιγμή θέλετε.

Ενημέρωση περιορισμών

Κάντε κλικ και
σύρετε
Διαθέσιμες επιλογές:
Ελάχ. διάρκεια διαμονής
Καμία αναχώρηση
Καμία άφιξη
Ελάχ. χρόνος έγκαιρης κράτησης

Φροντίστε οι ημερομηνίες
να είναι «Ανοιχτές» για
κρατήσεις. Στη συνέχεια
επιλέξτε έναν από τους
διαθέσιμους περιορισμούς
κάτω από την τιμή και
κάντε τις απαραίτητες
αλλαγές.

Για να αφαιρέσετε ή να μην έχετε
ελάχιστη διάρκεια διαμονής,
ορίστε αυτόν τον περιορισμό στο
«1 βράδυ». Για να αφαιρέσετε ή
να μην έχετε ελάχιστο χρόνο
έγκαιρης κράτησης, ορίστε αυτόν
τον περιορισμό ως «Δεν υπάρχει»

Σελίδα 12

Κάντε κλικ και σύρετε
για να επιλέξετε τις
επιθυμητές ημερομηνίες ή
συμπληρώστε τις στην
πάνω δεξιά γωνία.

Κάντε κλικ στο
«Αποθήκευση» για να
αποθηκεύσετε τον νέο
περιορισμό.

Σημείωση: Ορισμένοι τύποι περιορισμών μπορεί να μην εμφανίζονται για το κατάλυμά σας.
Αν θέλετε να ορίσετε άλλους περιορισμούς, επικοινωνήστε μαζί μας για να τους ενεργοποιήσουμε.

Συμβουλές από την
Booking.com
Σελίδα 13

Συμβουλές
•

Για να λάβει κρατήσεις ένα δωμάτιο ή μία
μονάδα, πρέπει να έχει διαθεσιμότητα και
τιμή.

•

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν κράτηση
έως και 16 μήνες νωρίτερα. Φροντίστε
λοιπόν να επωφεληθείτε από κάθε
ευκαιρία για προβολή και εξασφάλιση
κρατήσεων.

•

Ελέγξτε τη μακροχρόνια διαθεσιμότητά
σας αλλάζοντας την προβολή του
ημερολογίου σε «ετήσια προβολή».

•

Κατεβάστε την εφαρμογή Pulse και
διαχειριστείτε τις τιμές και τη
διαθεσιμότητά σας ανά πάσα στιγμή, όπου
κι αν βρίσκεστε.

