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O QUE TE OFECEREMOS?

OCA HOTELS

UM PROJETO INOVADOR

Seu alojamento se integra em OCA Hotels sob a égide de uma rede
hoteleira.

Terá uma única ferramenta tecnológica que cobre todas as
necessidades do seu estabelecimento na parte comercial e de gestão,
possuindo uma cobertura muito completa como alojamento
associado a uma rede hoteleira.
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O QUE TE OFECEREMOS?

Com OCA Hotels, os alojamentos independentes como o seu NÃO
ESTARÃO SOZINHOS. Você será identificado com uma marca
hoteleira OCA Hotels e terá acesso a uma ampla gama de serviços.

Com uma cobertura de 360º você poderá competir em igualdade de
condições com os grandes hotéis e redes.

Terá ao seu dispor uma equipa multidisciplinar com a melhor
tecnologia ao seu dispor.

E SEM ASSUMIR CUSTOS FIXOS PARA ISSO…

.
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O QUE TE OFECEREMOS?

DUERMING BEDS
SEREMOS O SEU APOIO PARA CRESCER
Sem invadir a gestão do seu estabelecimento.
Vamos intervir para alcançar uma melhoria substancial em:

»

sua renda

»

sua projeção

»

sua imagem

»

seus custos
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O QUE TE OFECEREMOS?

O SEU ESTABELECIMENTO
Marca da rede hoteleira

Única ferramenta

Assesoramento

Distribuição online:

Acceso a acordos da rede

Marketing digital/ RRSS

Comerciais
Central de compras

Microsite

Call center service

BBDD - campanhas de
promoção exclusivas

Técnico
Legal

Motor reservas
Channel manager

Revenue management
Mais independência no
controle de seus canais
online
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PLATAFORMA OCA HOTELS

QUE VANTAGENS VOCÊ TERÁ COMO
ASSOCIADO DA DUERMINGBEDS
1. Presença contínua em feiras e eventos do setor.
2. Uma rede comercial de âmbito nacional e internacional.
3. Gestão comercial digital e apoio administrativo nas
unidades.
4. Acordos com operadores nacionais e internacionais em
condiçõess muito vantajosas.
5. Programas de beneficios, ofertas e vantagens para os
trabalhadores.
6. Compliance (apoio para implementação em seu
estabelecimento).
7. Revenue.
8. Assessoramento em gestão e jurídico.
9. Economia de energia (assessoria e acesso a acordos com
fornecedores).
10. Manuais, procedimentos e normas operacionais da marca.
11. Um assessor, para garantir a eficácia do trabalho comercial.
12. Benefícios na central de compras.
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PLATAFORMA OCA HOTELS

CONTATO OCA HOTELS

NOME

Jon González
Director de Operações
TELEFONE

(+34) 881 85 00 91 / (+34) 652 271 216
EMAIL

operaciones@ocahotels.es

