> NYHETSBREV MARS 2014
SIDEN SIST:
 www.techotel.dk har blitt ny – her finner du driftsinfo for hosting
samt nyttig informasjon




Online for smarttelefon er snart ferdig utviklet
Ønsker du å motta EHF faktura fra oss, send en epost til
em@techotel.no

ONLINE GOLD +
Med Online Gold + har du mange muligheter for å tilpasse farger, skrifttyper og bakgrunner
slik at de best mulig stemmer overens med ønsket profil.




Sikker kredittkortbetaling.
Sesongpakker/spesialtilbud kan styres gjennom kampanjekoder.
Kundene kan søke opp sine opplysninger med telefonnummer/epost for å unngå
inntasting av opplysninger.
 Mersalg i form av varer og tjenester som kan tilbys kunden under bestilling.
 Ingen kostbare provisjoner til oss.
 Mulighet for bookingkalender på hjemmesiden.
Kan brukes i kombinasjon med andre online løsninger f.eks hotels.com.
Ved hjelp av popup vinduer kan gjestene lese mer om både produkter, hotellet og værelsene
mens de er inne i bookingen. Med Online Gold + presenterer du ditt hotell med en meget
profesjonell og salgsfremmende profil. Ta kontakt med picassosupport@techotel.no for mer
informasjon!

Rimeligere kurs?
Våre konsulenter holder gjerne kurs for flere hotell samtidig. Da blir kurset rimeligere for hvert
hotell. Det er plass til maks 6 deltakere på hvert kurs og dere kan selv velge hva som skal
gjennomgås. Vi kan også organisere kurs hos oss på Billingstad. Ta kontakt med
picassosupport@techotel.no dersom du ønsker å vite hvilke av våre kunder som ligger i
nærheten av deg eller om det er særskilte kurs dere kunne tenke dere.

Tips og triks – Multichange
Marker ønskede bestillinger på ankomstlista, og dra de opp til change. Da kan man endre
samme ting på flere bestillinger samtidig. Endre segment, legge inn alt res nr, legge inn felles
notat, eller arrangement. Dersom alle f eks skal betale for hver sin forhåndsbestilte lunsj er
dette en fin måte å registrere det på.
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