Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel: 499 405 321, IČO 70157898
E-mail: svazek@krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu
Office: www.svazek.krkonose.eu

Tisková zpráva
Kvalitní služby a ubytování, kromě dalších nabídek, jsou poptávanou „komoditou“ turismu,
jako nejdůležitějšího hospodářského průmyslu Krkonoš. Doposud však neexistuje jednotný
rezervační a ubytovací systém. Mnoho provozovatelů a poskytovatelů nabízí rozmanitou šíři
služeb a kvality. Řada ubytovatelů „jede“ tzv. po vlastní linii“, do zprostředkování ubytování
zapojuje různé subjekty, servery, apod. Nejsou však zcela kompatibilní a svým způsobem
nadměrně zatěžují ubytovatele. Co systém, to jiná filozofie a prezentace vůči hostovi. Chybí
zpětné vazby a marketingové výstupy.
Nový rezervační a ubytovací systém
Pro zjednodušení výše popsaných skutečností vzniká poptávkový a nabídkový
rezervační a ubytovací systém, při kterém bude host plně v kontaktu s ubytovatelem.
Systém zpracovává firma SITOUR v úzké vazbě na Krkonoše – svazek měst a obcí.
Dle slov zpracovatelů je při prezentaci kladen důraz především na kvalitní fotografie, které
motivují k návštěvě. Host při poptávce zjistí plné kontakty na ubytovatele, se kterým bude
následně komunikovat napřímo a jednoduše.
Ubytovací systém bude v nejvyšších českých horách aktivován pomocí Svazku Krkonoše.
Poptávka jako burza
Zájemce vyplní poptávkový formulář s cca osmi kritérii toho, co žádá a co mají ubytovací
kapacity k dispozici a odešle. Podle vybraných kritérií budou objednávky filtrovány.
Ubytovatel objednávku zaregistruje na své vlastní e-mailové adrese. Pokud rychle zareaguje,
bude s poptávkou dále pracovat. Kdo se ozve dříve, má větší šanci.
Ubytovací systém s výhodami
Systém cílí na volné (ještě neprodané) ubytovací kapacity. Mezi ubytovatelem a zájemcem
nebude žádný další mezičlánek. Nebudou počítány žádné provize z ubytování. Řazení
nabídky ubytování při prezentaci bude náhodné, tudíž spravedlivé a transparentní. Zájemce
získá plné adresy a kontakty přímo na ubytovatele. Flexibilní systém bude poskytovat
možnosti dalších slev nebo benefitů, které mohou motivovat k návštěvě do cílového místa.
Systém bude jednoduchý a srozumitelný. Měl by být spuštěn od 1. května 2017.
Máte zájem o prezentaci nabídky vašeho ubytování?
Kontaktujte Krkonoše – svazek měst a obcí.
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