
Πώς να ενημερώνετε Τιμές & Διαθεσιμότητα
Οδηγός βήμα-βήμα



Περιεχόμενα

Ο οδηγός σας για την ενημέρωση 
Τιμών και Διαθεσιμότητας

● Ενημερωση Διαθεσιμότητας: Μεμονωμένες αλλαγές (Σελίδα 5)

● Ενημέρωση Τιμών: Μεμονωμένες αλλαγές (Σελίδα 6)

● Άνοιγμα/Κλείσιμο Δωματίου: Μεμονωμένες αλλαγές (Σελίδα 7)

● Ενημέρωση Τιμών & Διαθεσιμότητας: Μαζικές αλλαγές (Σελίδα 9)

● Συμβουλές από την Booking (Σελίδα 10)
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Πρώτα βήματα

Προσθήκη Τιμών 
και Διαθεσιμότητας

Πηγαίνετε στο extranet σας.

Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές 
& Διαθεσιμότητα» 
στο πάνω μέρος της σελίδας και 
στη συνέχεια στο «Ημερολόγιο».

Σελίδα 3

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
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


Σελίδα 4

Ενημέρωση Τιμών & Διαθεσιμότητας: Μεμονωμένες αλλαγές

Τιμές & 
Διαθεσιμότητα



Σελίδα 5

Ενημερώστε τη 
διαθεσιμότητα των 

δωματίων σας για μια 
συγκεκριμένη 

ημερομηνία 
εισαγάγοντας τον 

αριθμό που θέλετε στο 
λευκό πεδίο δίπλα στα 

«Δωμάτια προς 
Πώληση»

Πατήστε «Enter» για 
αποθήκευση.  

Ενημέρωση διαθεσιμότητας
Μεμονωμένες αλλαγές

Επεξεργασία



Σελίδα 6

Επιλέξτε την τιμή που 
θέλετε κάτω από τον 

τύπο δωματίου 
κάνοντας κλικ στο 

όνομά της. 

Έπειτα κάντε 
μεμονωμένες αλλαγές 

εισαγάγοντας την 
τιμή στα λευκά πεδία 

δίπλα στο 
«Επεξεργασία 

βασικής τιμής». 

Πατήστε «Enter» για 
αποθήκευση.

Ενημέρωση τιμών
Μεμονωμένες αλλαγές 

Τιμή

Επεξεργασία

How can I manage restrictions?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Σελίδα 7

Μπορείτε να ανοίξετε ή 
να κλείσετε ένα 

δωμάτιο απλά κάνοντας 
κλικ στη σειρά 

«Κατάσταση 
δωματίου». 

Όταν κάνετε κλικ σε μια 
συγκεκριμένη 

ημερομηνία, τα κλειστά 
δωμάτια ανοίγουν 

αυτόματα και τα ανοιχτά 
δωμάτια κλείνουν 

αυτόματα. 

Άνοιγμα/Κλείσιμο δωματίου
Μεμονωμένες αλλαγές

Κόκκινο

Πράσινο

Κίτρινο

Κλειστό 
δωμάτιο

Ανοιχτό 
δωμάτιο

Λείπει τιμή 
ή/και δωμάτια 
προς πώληση

Κλικ



Σελίδα 8

Τιμές & 
Διαθεσιμότητα

Ενημέρωση Τιμών & Διαθεσιμότητας: Μαζικές αλλαγές



Σελίδα 9

Για μαζικές αλλαγές, 
κάντε κλικ στη «Μαζική 

επεξεργασία» κάτω 
από το όνομα 

δωματίου που θέλετε.

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

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

Ενημέρωση Τιμών & Διαθεσιμότητας
Μαζικές αλλαγές

Μαζική 
επεξεργασία

Δωμάτια προς 
πώληση

Τιμές

Κατάσταση 
δωματίου



Συμβουλές
Μην ξεχνάτε να φορτώνετε τιμές 
για όλες τις ημερομηνίες που 
ανοίξατε. 

Ένα δωμάτιο είναι διαθέσιμο για 
κράτηση μόνο αν είναι 
διαθέσιμο/ανοιχτό και έχει 
ορισμένη τιμή. Τότε εμφανίζεται 
πράσινο στο ημερολόγιο. 

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν 
κράτηση έως και 16 μήνες 
νωρίτερα. Φροντίστε να 
εκμεταλλευτείτε κάθε δυνατή 
ευκαιρία να προβληθείτε και να 
λάβετε κρατήσεις.

Ελέγξτε τη μακροχρόνια 
διαθεσιμότητά σας αλλάζοντας το 
ημερολόγιό σας σε «Ετήσια 
προβολή».

Σελίδα 10

Ετήσια προβολή

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&lang=el
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&lang=el


Έτοιμοι! Το κατάλυμά σας θα εμφανίζεται τώρα στους 
επισκέπτες που κάνουν αναζήτηση για τις ημερομηνίες 
στις οποίες προσθέσατε διαθεσιμότητα. 

Έχετε κι άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές και τη 
διαθεσιμότητα; Ρίξτε μια ματιά στις συμβουλές που περιέχουν οι 
παρακάτω σύνδεσμοι:

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια προσφορά ή 
προωθητική ενέργεια;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Genius

Τι είδους περιορισμούς μπορώ να ορίσω; Πώς μπορώ να προσθέσω νέες κατηγορίες τιμής;

https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/213312325-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%89-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/213312325-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%89-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212708969-%CE%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-Genius?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212714629-%CE%A4%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%89-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212714589-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

