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Dedicated Internet Access (DIA) for Hotels
 Εγγυημένη ταχύτητα από 10Mbps έως 1Gbps 
 Ανεξαρτησία από περιόδους υψηλού web traffic (vs ADSL/VDSL). 
 Χρέωση με βάση το μοντέλο "pay-as-you-use", ικανοποιώντας την ανάγκη εποχικής λειτουργίας.

Σύγχρονα Τηλεφωνικά Κέντρα 
 Σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους (Cisco, NEC, Unify) 
 Πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση & συντήρηση από έμπειρους τεχνικούς πανελλαδικά

Δικτυακές Υποδομές /Wi-Fi
 Ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης δομημένης καλωδίωσης, δικτύων (LAN) & ασύρματων (Wi-Fi), 
 Μακροχρόνια εμπειρία με επιτυχία σε  απαιτητικές δικτυακές υποδομές στον ξενοδοχειακό κλάδο.



COSMOTE TV 
for Hotels
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Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ξενοδοχείων & κρατήσεων με 
ιδιαίτερα εύχρηστο τρόπο από όλες τις συσκευές 
(κινητά, tablets, PCs) μέσω cloud πλατφόρμας

Περιλαμβάνει:

 Property Management System (PMS)

 Booking Engine (Αυτόνομη Μηχανή Κρατήσεων)

 Channel Manager  - Αυτόματη Διασύνδεση με παγκόσμιες 
μηχανές κρατήσεων (για booking.com, expedia, airbnb κ.α.)



 Έξυπνο και εύχρηστο ημερολόγιο διαθεσιμότητας δωματίων με πλήρη στοιχεία 

όπως τιμή ανά μέρα, εκπτώσεις, εποχικότητα, Check-In/Out

 Δυνατότητα διαχείρισης Πολλαπλών Kαταλυμάτων (Multi-property) 

 Έκδοση ειδικών παραστατικών, όπως φόρος διαμονής, τιμολόγηση πρακτορείων, 

προσαρμογή συντελεστών φόρων κ.α.

 Ευέλικτη Τιμολόγηση

 Διαχείριση Πρακτορείων

 Διαχείριση Συντήρησης/Επισκευών Δωματίων



 Συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο με τις γνωστές 
μηχανές κρατήσεων (booking.com, Εxpedia, Αirbnb κ.α.)

 Συγχρονισμός διαθεσιμότητας και online αγορών με 
αυτοματοποιημένη ενημέρωση των εξωτερικών μηχανών σε 
πραγματικό χρόνο προς αποφυγή overbookings 

 Ενσωματωμένο ημερολόγιο καναλιών με διαχείριση των 
καθημερινών τιμών και την κατανομή των δωματίων

 Κοινή ή ανά κανάλι κατανομή τιμών, προσαρμοσμένο στις 
σχέσεις και την εμπειρία του ξενοδόχου με το κανάλι πώλησης



Η μηχανή κρατήσεων της hoteliga θα αναβαθμίσει την εμπειρία των πελατών 
σου και θα σε βοηθήσει να αυξήσεις τις πωλήσεις σου αφού προσφέρει: 

 Μηχανή κράτησης στο site του ξενοδοχείου για κρατήσεις 
χωρίς καταβολή προμήθειας

 Πολλαπλές δυνατότητες πληρωμής με μετρητά, μέσω τραπεζικής 
μεταφοράς, Paypal ή με πιστωτική κάρτα, και με απόλυτη ασφάλεια

 Πολυγλωσσικό περιβάλλον κρατήσεων και πάνω από 170 
διαφορετικά νομίσματα ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο 
πελάτης







Dashboard
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https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/hoteliga_form.html

Δοκίμασε την εφαρμογή με 1 μήνα δωρεάν χρήση
Απευθείας online:

https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/hoteliga.html

Επικοινώνησε μαζί μας στο 13818
ή συμπλήρωσε την φόρμα για να σε καλέσουμε:

https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/hoteliga_form.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/hoteliga.html
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Προώθησε την δική σου αυτόνομη παρουσία website & Μηχανή Κράτησης!

Πιστοποιημένοι Campaign Managers, παρέχουν:

 Ανάλυση Απαιτήσεων και Στόχων Πελάτη. 
 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Καμπάνιας
 Συνεχής Παρακολούθηση Απόδοσης και Βελτιστοποίησης 

υπό εκτέλεση καμπάνιας
 Reporting & Συνεχή ενημέρωση Πελάτη                 

• Search Network
• Display Network (GDN)
• YouTube

GOOGLE ADS

• Feeds
• Stories
• In-Stream
• Messenger Sponsored Messages
• In-Article
• Apps & Sites (Audience Network)

FACEBOOK

Υπηρεσία digital διαφήμισης στις πλατφόρμες Google και Facebook/Instagram,
με σκοπό την αύξηση των online κρατήσεων και της επισκεψιμότητας
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Do IT Yourself in 5 Steps

Click & Site
From Facebook to 

Web Site in One Click

Cosmote Web hosting & Domain Names (.GR, .EU) 
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Ολοκληρωμένο portfolio δημιουργίας online ψηφιακής παρουσίας (web-site &
social –media page) και προώθησης τους

Google Ads Facebook/Instagram Ads

NewSite4U
We will DO IT for you

 Δωρεάν Web Hosting & Domain Name με COSMOTE Business Double Play Full Pack
 Απεριόριστο Traffic για τα site που φιλοξενούνται.



 Κατάλληλο για επαγγελματίες που ξεκινούν τώρα ή έχουν προσπαθήσει μόνοι τους

 Χωρίς επαναλαμβανόμενα ή κρυφά κόστη 

 Χωρίς ελάχιστο απαιτούμενο budget. 

 Εξειδικευμένη ομάδα Campaign Managers & Web Designers

 Συνεχής ενημέρωση σε κάθε στάδιο της καμπάνιας

 Επιτυχία κρίνεται μόνο από την επίτευξη των στόχων σε νέες πωλήσεις/κρατήσεις

“Άστο στους ειδικούς!”
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