
Online distributiekanalen

In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=2260&vg_lang=NL
http://www.visitgent.be/smartsite.dws?ch=VGN&id=13106
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Agenda

 Hoe kiest & boekt uw gast?

 Uw logieswebsite

 Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden?
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Hoe kiest & boekt uw gast?
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Een keuze maken
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Distributiekanalen voor u –

boekingsmogelijkheden voor de gast
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Het Billboard Effect
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Wie & wat is mijn logies?                   

 Wie zijn mijn gasten, vandaag & morgen?

 Wat bied ik aan? Welk imago draag ik uit?

 Wat wordt over mijn logies online geschreven?

 Wordt mijn website gemakkelijk gevonden?

Tool
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Uw logieswebsite
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Alle contactmomenten benutten
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Meten is weten

 Een ‘sticky’ website: 

blijft uw gast (geboeid) op uw website?

 Conversie statistieken

 Visitor to Look Ratio

 Look to Book Ratio

Tool
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Optimaliseer je website design

 Balans tussen esthetiek & functionaliteit

 Focus op conversie

 Is het logies ten alle tijden boekbaar?

Boekingsmodule

 Kan de website gevonden worden door de 

zoekmachines (Search Engines)?

 SEO 

 Geen Flash

 Is de website aangepast aan de doelgroep?

 Welke  talen zijn beschikbaar?

Tips
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Website – Best Practices

 Specials & Promotie-gedeelte op uw website; 

de nummer 1 bezochte pagina 

 Duidelijke navigatie naar dit gedeelte

 Push Marketing op uw Homepage

 Calls to Action

 In context booking & ervaringen uitwisselen

Tips

http://www.suncadiaresort.com/
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‘Calls to Action’
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In-Context Booking & Ervaringen Uitwisselen
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Meer dan alleen Website Design & SEO

 Verbeter Search Rankings

 Optimalisatie 

d.m.v. ‘local search’ & talen

 Event linkage

Tips
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 Creëer een online brand & ‘Buzz’

 Social Media

 Press Releases

 Gebruik van video &

foto’s 

Meer dan alleen Website Design & SEO

Tips
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Uw logieswebsite

 Keyword strategie matchen doelgroep & markt/merk 

postionering

 bewerkstelligen maximale reikwijdte op de Search Engines

 Keywords

 refereren aan verdere producten & services die u aanbiedt

 tenminste 2 keer per jaar evalueren

 keywords opnemen i.v.m. (lokale) evenementen

 Performance monitoren

 hoeveel bezoekers  en waar komen deze vandaan

 welke keywords hebben daadwerkelijk ‘trafffic’ gebracht

 welke links waren succesvol & hebben bezoekers naar de 

site gestuurd?

Tips
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Kan uw logies 

(gemakkelijk) 

geboekt worden?
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Welke distributiekanalen?
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Boekbaarheid op uw website
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Online boekingsmodule

Tool
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Online reserveren

 Bestaat de mogelijkheid het logies online te reserveren?

Is dit makkelijk, en overal, vindbaar?

 Is het boekingsprocess duidelijk & overzichtelijk?

 Vormt de booking engine een geheel met de website?

 Zijn de talen van mijn website, gelijk aan de booking 

engine?

 Is mijn informatie uitnodigend genoeg:

foto’s, beschijvende informatie kamers en prijzen?

 Ziet de gast direct wanneer er beschikbaarheid is, 

of restricties zijn?

 Kunnen mijn promoties gemakkelijk geboekt worden?

 Wat is mijn huidige & toekomstige e-communicatieplan?

Tips
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Bent u al mobiel boekbaar?

1.6 miljard
Smartphones
in de wereld

tegen 2013

Dit betekent bijna 1 smartphone
per 5 personen in de wereld.

43% van de bevraagde

reizigers bezit een

smartphone

35% van de reizigers is 

van plan een reis te

boeken via hun mobiele

apparaat in het 

komende jaar

(2010 PhoCusWright Consumer 

Technology Survey)
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Mobiele website & mobiel reserveren

 High Impact 

Photo Gallery

 Click to Call & 

Click to Map

http://testiphone.com/?address=off&url=http://thebelamar.mobilehotelier.com/smartphone/
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Social Media

 Een categorie van websites gebaseerd op 

user participation, user-generated content, 

online community & connecties

 Wat is het doel van Social Media?

 Delen van relevante informatie

 Creëren van persoonlijke relaties

 Nodigt uit voor een ‘online gesprek’

 Opzetten van een viraal netwerk
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Social Media

 Volg uw online brand –
m.b.v. ‘Reputation Monitoring Dashboard ‘

 Engageer uw websitebezoekers –
met  Blogs, E-scrapbooks, 
Online Travel Journals & Podcasts 

 Biedt de mogelijkheid om uw website 
content te delen, 
door RSS & Social Network sharing tags 

 Benader gasten in hun ‘community’ 
door press releases & photo/video info

 Creëer & manage Fan pagina’s 
voor uw profiel (bedenk een wedstrijd)

 Is er mogelijkheid om te boeken?
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Een Digitale Strategie – belangrijker dan ooit!

 Maak gebruik van de ‘nieuwe’ online & digitale 

boekingskanalen

 Maak maximaal gebruik van de mogelijkheden die elk 

kanaal biedt

 Sluit de verschillende kanalen op elkaar aan

 Creëer zo een geïntegreerde campagne met 

consistente boodschap in alle gebruikte kanalen

 Wees consistent met je positionering, je verhaal, je inhoud

 Creëer inspiratie en informatie

 Link steeds door naar je eigen site (waar mogelijk)

 Evalueer kritisch de toegevoegde waarde & effectiviteit 

van elk boekings kanaal

 Kies de juiste partner(s)



28

HARTELIJK DANK

Margitte.verkruijsse@sabre.com 

Twitter.com/sabrehosp

Facebook.com/SabreHospitality


