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 8وکتٍ کلیسی ثطای کم کطزن کىسلی َبی َتل
یکی از مشکالت امريزٌ َتلذاران ایه است کٍ تعضی ايقات مُماوان یک َتل در حالی کٍ در سفر َستىذ ،اتاق رزريی خًد را لغً می کىىذ.
ایه امر اگرچٍ درآمذ آن َا را خذشٍ دار ومی کىذ اما تٍ مرير زمان مشکل ساز می شًد.
یک جملٍ طالئی يجًز زاضز کٍ میگًیس شذیطٌ سبظی پًل یعىی زضآمس ظایی ي سعی وکطزن ثطای زضآمس ظایی یعىی اظ
زست زازن ثطيت ي پًل.
قاتل تًجٍ است کٍ حذيد  02درصذ رزري َای یک َتل قثل از ایىکٍ مسافر ترسذ تًسط خًد مسافر لغً می شًد ي در ادامٍ چىذ ومًوٍ از علت
َای لغً شذن رزريَا رکر خًاَذ شذ:


مسافر میخًاَذ َسیىٍ کمتر از َسیىٍ َتل شما را تپردازد.



پاییه آمذن رتثٍ َتل در روکیىگ .OTA



استرس داشته ي اضافٍ کاری مسافر.



...

ایه کىسلی َب اظ کجب می آیىس؟
فقط کافی است تا استخذام یک اوالیسگر مجرب در َتل عملکرد کارکىان ي سایت َتل را تررسی کىذ تا تفُمذ ایه مشکل ریشٍ در کجا
دارد .یکی از کارَایی کٍ شما میتًاویذ اوجام دَیذ ایه است کٍ تٍ مسافر اجازٌ وذَیذ کٍ دي ريز قثل از سفر کردن رزري خًد را لغً کىذ
ي تٍ اي تگًییذ کٍ شما تىُا اوتخاب اي تا امکاوات مىاسة ترای ایه سفر خًاَیذ تًد.
یکی دیگر از عًامل ایه است کٍ تعضی مسافر َا تمایل داروذ از يیسا کارت خًد َسیىٍ َتل را تپردازوذ اما َتل شما ایه سريیس را
ساپًرت ومی کىذ ي تٍ َمیه علت تالش میکىىذ تا َتلی دیگر تا ایه سريیس را پیذا کىىذ.
شما تایذ تذاویذ کٍ چگًوٍ لغً کردن رزريَای اتاق شما درآ مذ شما را خذشٍ دار میکىذ ي تایذ سعی کىیذ علت َای ایه مشکل را پیذا
کىیذ ي راٌ حلی مىاسة ترای ایه مشکل پیذا کىیذ.
 -1مطمئه ضًیس کٍ ضمب یک سیبست لغًی مىبست زاضیس ي ایه سیبست ثٍ وفع ضمب می ثبضس.
 -2ضاٌ َبی پطزاذت َعیىٍ اتبق َب ضا گستطش زَیس تب زست مسبفط ثبظ ثبضس.
 -3وطخ ترفیف ي یب پیص ذطیس ي ضظضي اتبق َبی ذًز ضا ثٍ زضستی مسیطیت کىیس تب مُمبن ثیطتطی جصة کىیس.
 -4اظ طًل اقبمت مسبفط زض َتل ثُتطیه استفبزٌ ضا کىیس تب مسبفط زض آضامص ثبضس ي اظ امکبوبت ضمب ثیطتطیه
استفبزٌ ي لصت ضا ثجطز.
 -5ثیه کسبوی کٍ مستقیمب ضظضي کطزوس ي کسبوی کٍ آوالیه یب تلفىی ضظضي کطزوس تفبيت قبئل ضًیس.
 -6ثٍ يسیلٍ ایمیل یب پیبمک ثٍ آن َب یبز ايضی کىیس کٍ زض َتل اتبق ضظضي کطزٌ اوس.
 -7یک استطاتژی محتبطبوٍ ثطای کبض ذًز زاضتٍ ثبضیس.
 -8زض قجبل مُمبن ذًز ثب کیفیت ي پبسد گً ثبضیس ي َمیطٍ ثطای اي کبضثطز زاضتٍ ثبضیس.
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