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Os benefícios de gerenciar tarifas e disponibilidade com eficácia

Aumente a visibilidade nos
resultados de pesquisa e atraia
clientes que reservam com
antecedência ao carregar suas
tarifas e disponibilidade até 16
meses antes
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Dedique mais tempo à
expansão dos seus
negócios e menos com o
trabalho operacional

Atraia diversos tipos de
clientes ao atender às
necessidades de
diferentes tipos de
hóspedes

‘Calendário e
Tarifas’

Primeiros passos
Acesse a sua
extranet.
Acesse a aba
‘Calendário e Tarifas’
na parte superior da
página. Em seguida,
clique em ‘Calendário’.
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Capítulo 1: Atualize seus preços
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Atualização de preços individuais

Clique
Para fazer alterações a
preços individuais,
basta clicar no
calendário e selecionar
uma data.
Para aplicar alterações
em diversas datas de
uma vez só, insira as
datas nos campos do
canto superior direito.
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Antes de definir o
preço, certifique-se de
selecionar ‘Aberta’
(para reservas), à direita
do calendário.
Em seguida, insira o
novo preço.
Clique em ‘Salvar’ para
confirmar as alterações.

Atualização de preços em massa

Clique e arraste

Para fazer alterações em
massa aos preços,
clique na primeira data
que você deseja alterar e
arraste o mouse até a
última data desejada.

Você também pode
preencher as datas
desejadas no canto
superior direito.
Antes de definir o preço,
certifique-se de
selecionar ‘Aberta’
(para reservas), à direita
do calendário.
Clique em ‘Salvar’ para
salvar o novo preço.
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Capítulo 2: Atualize seu
calendário
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Atualize seu calendário

Clique e arraste

Para atualizar sua
disponibilidade no
calendário, clique e
arraste o mouse pelas
datas que deseja
selecionar.
Você também pode
selecionar as datas no
canto superior direito
da página.
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Para abrir ou fechar
certas datas na
visualização mensal
do calendário, clique
em ‘Aberta’ ou
‘Fechada’, do lado
direito do calendário.

Capítulo 3: Atualize suas
restrições
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Definições

•
•

•

Restrição de duração mínima de estadia
Você pode se certificar de que os hóspedes não reservem menos do que um determinado
número de diárias.

Sem chegadas ou saídas em determinadas datas
Caso haja dias específicos em que você não possa fazer o check-in ou check-out dos
hóspedes, feche as datas para chegadas ou saídas. Dessa forma, os hóspedes não poderão
reservar uma estadia que comece ou termine nesses dias (mas esses dias ainda podem ser
reservados, caso caiam dentro de um período mais amplo).

Antecedência mínima para reserva
O último momento em que um hóspede pode fazer uma reserva.
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Observação: se você definir restrições para certas datas, quartos e/ou planos de tarifa, os hóspedes só poderão
reservar sua propriedade quando os critérios de pesquisa deles corresponderem às condições que você estipulou. Por
exemplo, se você aplicar uma restrição de duração mínima de estadia para 3 dias, sua propriedade não aparecerá nos
resultados de pesquisa para hóspedes que buscam estadias mais curtas. Você pode alterar essas restrições a qualquer
momento.

Atualize suas restrições

Clique e arraste

Opções disponíveis:
Duração mínima de estadia
Sem saídas
Sem chegadas
Antecedência mínima para
reserva
Para excluir ou não definir
duração mínima de estadia,
selecione ‘1 diária’. Para excluir
ou não definir antecedência
mínima para reserva, selecione
‘Nenhuma’.
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Observação: alguns tipos de restrição podem não estar disponíveis para sua propriedade.
Caso queira definir outras restrições, entre em contato com a gente para que possamos ativá-las para você.

Clique e arraste para
selecionar as datas de
sua preferência, ou as
insira no canto superior
direito.
Certifique-se de que as
datas estão ‘Abertas’
para reservas. Em
seguida, selecione uma
das opções de restrição
disponíveis embaixo do
preço e faça as
alterações.
Clique em ‘Salvar’ para
salvar sua nova restrição.

Dicas da Booking.com
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Dicas
•

Para que um quarto ou unidade possa
ser reservado, ele precisa ter
disponibilidade e preço definidos.

•

Os hóspedes podem fazer reservas com
até 16 meses de antecedência. Portanto,
certifique-se de aproveitar todas as
oportunidades para que sua propriedade
seja vista - e reservada.

•

Confira sua disponibilidade a longo prazo
ao alterar seu calendário para
‘Visualização anual’.

•

Baixe o app Pulse e gerencie suas tarifas
e disponibilidade a qualquer hora, de
qualquer lugar.

