Bonusový tip
Jak zvýšit přímé rezervace aneb
se spokojeností nejdál dojdeš

Aby hosté věděli, že u vás budou spokojeni
Na webových stránkách vašeho hotelu se ocitl potenciální host. Ukažte mu
hodnocení posbíraná z dostupných blogů, sociálních sítí, diskusních fór a
uživatelských recenzí, přehledně soustředěná na jediném místě. Získá
dojem, že je v dobrých rukou a nemá důvod chodit jinam. Kvalitní služby pro
něj znamenají lepší cestovatelský zážitek. Bude u vás spokojen a jistě ocení
snahu o stálé zlepšování všeho, co nabízíte.

Že nemáte dobré recenze?
Zapracujte na tom, aby byly lepší!
Nehoňte se za množstvím nových, lepších recenzí – stačí jen poskytovat
kvalitní služby, pozitivní recenze na sebe nenechají dlouho čekat.

Poskytuj kvalitní službu.

Skóre, které prodává
Máte hříšně velké postele, vynalézavého kuchaře, pečlivé pokojské a věčně dobře
naladěnou recepční? A ví o tom vaši potenciální zákazníci? Ukažte jim, že vám na kvalitě
služeb záleží a že ji pravidelně kontrolujete.
Od spokojených klientů budete dostávat příznivá hodnocení, která se přetaví do indexu
TrustScore – vaší pečeti kvality. Ta se zobrazuje na webových stránkách hotelu. Vysoké
hodnoty TrustScore znamenají větší zájem o váš hotel a především více rezervací.

Ověřte si ihned online, jakého TrustScore dosahujete:
www.trustyou.com/trustscore/
Nenašli jste svůj hotel? TRUSTSCORE@POMAHAMEHOTELI
Napište nám,
ERUM.CZ přidáme ho do databáze.

Na téma nezávislého TrustScore indexu jsme v minulosti napsali nejeden článek. Přečtěte si třeba tento:
http://pomahamehotelierum.cz/jak-ulehcit-zivot-sobe-i-svym-budoucim-zakaznikum/

Hodnocení hotelu aneb jak ovlivnit hvězdičky na Google
Hovoří-li se o čemkoliv ve spojení s Google, všichni zbystří. Tento globální leader se rozhodl zamíchat s kartami i v oblasti recenzí. Jistě
jste si všimli, že při zadání názvu jakéhokoliv hotelu do vyhledávacího okna Google se po pravé straně objeví název hotelu spolu s
mapou a recenzemi. Pod názvem hotelu pak najdete hvězdičky a dole pod mapou také Shrnutí recenzí (Review Summary). Věděli jste však,
že své hodnocení zde můžete ovlivnit?
Google se rozhodl, že změní algoritmus a ve výsledcích vyhledávání
dává přednost těm hotelům, které mají vyšší hodnocení. Abyste
ovlivnili hvězdičky a shrnutí (Review Summary), potřebujete větší
množství recenzí, samozřejmě pozitivních. Takovému hodnocení se
říká “Meta-Reviews” a využívá je nejen Google, ale např. i Kayak,
hotels.com, hipmunk, GDS Sabre a další. A přesně tato Meta-Reviews
poskytuje jediná firma - TrustYou (více na

www.trustyou.com ).

Meta-Reviews jsou shrnutím veškerých ověřených hodnocení dostupných
na internetu z více než 240 zdrojů, které společnosti Google dodává
právě firma TrustYou. Důležité je zmínit, že recenze na Tripadvisor a
ostatních portálech, kam může kterýkoliv uživatel napsat hodnocení bez
ohledu na to, jestli v hotelu bydlel, nejsou ověřené. Chcete-li tedy zvýšit
počet kvalitních recenzí na Google, nezbude vám nic jiného, než se více soustředit na ověřené zdroje.

Hotely, které jsou nyní zaměřené především na získávání recenzí na Tripadvisoru, by tedy měly zpozornět: vaše recenze na tomto portálu
nebere Google v potaz. Jste-li hotel, který ke svému podnikání Tripadvisor moc nevyužívá, pak je to jen dobře - pro váš profil na Google.

Co je potřeba udělat, abyste skóre na Google mohli stále vylepšovat?
Buď budete pokračovat ve sbírání recenzí z ověřených zdrojů (booking.com, lastminute.com atd.), což s ohledem na současný trend
podpory přímých rezervací není úplně strategické, nebo se zaměříte na sbírání vlastních recenzí přes integrovaný dotazník firmy
TrustYou. Výsledek z tohoto dotazníku je pak společně s dalšími ověřenými recenzemi překalkulován do hvězdiček a do Shrnutí recenzí
a poslán na weby třetích stran včetně Google.
Tento integrovaný dotazník má v sobě navíc funkci “Push the
review”. Host, který dotazník vyplňuje a je zároveň přihlášen na
Google, může vložit svoji recenzi do sekce Google Reviews.
Toto “pushování” znamená, že hotel bude mít nejen lepší skóre,
ale zvýší také počet Google hodnocení, která jsou v organickém
vyhledávání nesmírně důležitá. Každý hotel má navíc možnost
zobrazit takto získané dotazníky na svém vlastním hotelovém
webu - dodá mu tím nový obsah buď právě ve formě Meta-Reviews,
nebo jako přehled všech odpovědí z dotazníku. Čerstvý obsah
má Google rád a zase pomůže vaší www stránce být výše ve
výsledcích vyhledávání.

Případové studie
„O tomhle hotelu se na internetu píše, že má špinavé koupelny,
neubytujeme se radši jinde?“ Přesně v takovém duchu probíhá většina
debat nad dovolenou, kterou si naši klienti zařizují na vlastní pěst. Pozitivní
recenze vám mohou přinést mnoho nových klientů, se kterými jdou ruku v
ruce další tržby, naopak negativní recenze mohou spoustu zákazníků
odlákat od nákupu.
Možná jste zaregistrovali, že jsme rozjeli kampaň Hledáme 20 odvážných hotelů!, ve které jsme nabízeli jedinečnou možnost zúčastnit se
testování novinky od společnosti TrustYou. O co se jednalo? Po tři měsíce měly hotely, které se do výzvy zapojily, jedinečnou příležitost
získávat prostřednictvím vlastního dotazníku recenze od klientů. Ti je pak navíc mohli sdílet na Google. Každému se dařilo jinak. Některé hotely
získaly během tří měsíců okolo 60 recenzí, což je neuvěřitelný úspěch, když vezmeme v potaz, jak dlouho se sbírají recenze na Booking.com,
Tripadvisoru a dalších portálech. Jiné se naopak přihlásily, ale čas anebo jiný důvod jim neumožnil tuto skvělou příležitost využít.
Ráda bych vám ukázala příklady dvou hotelů, které patřily do první skupiny, té úspěšné – chtěly, získaly, ovlivňovaly a dál v tom úspěšně
pokračují. Jedná se o hotely Kukučka Mountain Hotel & Residences, který se nachází ve Vysokých Tatrách, a Horský Hotel Sepetná v
Beskydech.

Kukučka Mountain Hotel & Residences
Tento hotel poslal během 3 měsíční „zkušebky“ a první půlky již placeného měsíce užívání
okolo 242 e-mailů, z nichž získal 63 recenzí. Ze všech získaných recenzí bylo na Google
zasláno 14 recenzí. Drtivá většina těchto recenzí má 100 bodů ze 100, zhruba tři recenze 80
bodů a jedna 60 bodů. Nižší hodnotou tento hotel žádný z hostů nehodnotil.
Jak hotel přesvědčil klienty, aby jim recenzi napsali? Lidský faktor jednoduše nelze vynechat,
proto zastávám názor, že příjemná, milá a přátelská recepční tvoří velkou část úspěchu při sbírání
recenzí. Pokud vás hezky požádá o e-mail, za který vám ještě nabídne odměnu v podobě slevy na
další pobyt, proč byste do toho nešli? Druhý způsob sbírání recenzí, který v tomto hotelu zavedli,
je tablet na recepci. Recepční hosty během check-out poprosí o vyplnění krátkého dotazníku,
čímž zkrátí jejich čekání a navíc získá tolik potřebnou zpětnou vazbu.
Recenzí na Google přibylo a skvěle působí především to, že pokud si recenze zobrazíte jednotlivě,
jako první se vám ukážou samé 5* – ať už si vyhledávání seřadíte podle nejnovějších anebo
nejužitečnějších, viz dva printscreeny na této stránce. Mezi nejnovějšími recenzemi na Google
jsou samozřejmě všechny z TrustYou, protože hosté obvykle nepíšou své recenze na Google
přímo, ale spíše na Booking.com anebo TripAdvisor.

Jak vidíte na dalším printscreenu, s celkovým hodnocením se za 4 měsíce nic nestalo. Ono posunout se
z 4,6 výše je celkem dřina, co si budeme povídat. Co se ale povedlo změnit je Shrnutí recenzí, které je
pro hosta při prvním vyhledání hotelu podstatné, protože si podle něj může vytvořit základní představu
o hotelu a jeho službách. Hodnocení položky Pokoje zvýšil hotel oproti předešlému období o 0,1 z 4 na
4,1 a hodnocení Služeb a vybavení dokonce z 4,2 na 4,7!
Vše můžete vidět na následujících dvou printscreenech
– jeden před a druhý po „proměně“.

Hodnocení hotelu na Google se sice nezměnilo (tuto změnu
nemůže hotel ovlivnit, je plně v rukou Google a záleží vždy na
frekvenci aktualizace z jejich strany), změnil se ovšem jeho
TrustScore – hodnocení, které se mu zobrazuje na webu
TrustYou a na vlastním webu, pokud si ho tam hotel umístí,
což Hotel Kukučka udělal. Vzhledem k tomu, že došlo ke
změně hodnocení – ze stupnice 100 bodů na stupnici do 5*
– je potřeba si to trošku přepočítat, ale před 3 měsíci měl
hotel TrustScore 92, nyní je již 94 bodů (4,7 *). Vše můžete
vidět na následujících dvou printscreenech.

Případová studie zveřejněna v červnu 2016. Hotel Kukučka je od ledna 2017 součástí
hotelového řetězce Tatry Mountain Resorts. Na webu hotelu nyní už TrustScore nenajdete.

Kromě ovlivňování recenzí na Google chtěl hotel také zjistit, kdo jsou ti, kteří píší jejich recenze.
Z analýzy (viz obrázek vlevo) je zřejmé, že 92,3 % jsou hosté, kteří si dělali rezervaci napřímo
(tedy 48 recenzí z 63 celkem přijatých). Z toho tedy lze usoudit, že pokud má hotel hodně
přímých rezervací (přes email, telefon, přes hotelový web), je to skvělá příležitost, jak získat
recenze – zveřejnit jejich obsah na vlastním webu. Proč byste to dělali? Jednoduše protože
Google má čerstvý obsah rád a upřednostní pozici hotelového webu oproti konkurenci v rámci
organického vyhledávání.

Horský Hotel Sepetná
Dalším úspěšným hotelem byl Horský Hotel Sepetná v Beskydech. Ten
měl na počátku testování pouze 2 recenze na Google. V současné chvíli již
využívají plnou verzi TrustYou Stars. Během 3 měsíčního zkušebního
období odeslal celkem 366 e-mailů a získal 59 recenzí. Opět skvělý
výsledek a úspěch. Všechny údaje můžete vidět na printscreenu.

Co se povedlo hotelu Sepetná? Původně měl na Google jen 2 recenze,
obě bez komentáře, pouze hvězdičky. V současné chvíli svůj počet
recenzí na Google zvedl na 32! O 30 recenzí více než před třemi
měsíci, to je podle nás pořádný úspěch! Hotel je skvělým příkladem
toho, že když se chce, tak to jde. Na následujících dvou printscreenech
si opět můžete prohlédnout situaci před zapojením do výzvy a po.

Celkové hodnocení hotelu se oproti předchozímu období nezměnilo, protože je opět závislé na frekvenci updatu ze strany Google, která není
v rukou hotelu ani TrustYou. U hotelu se neobjevuje ani Shrnutí recenzí, tak jako tomu bylo v předchozím případě. Jak je to možné? Shrnutí je
tzv. sentiment analýza, která vyhodnocuje komentáře u jednotlivých recenzí ve vybraných jazycích (celkem 12). TrustYou zatím sentiment
analýzu v češtině a slovenštině nemá a vzhledem k tomu, že drtivá většina recenzí hotelu je v češtině a slovenštině, není možné Shrnutí recenzí
vytvořit.
I u tohoto hotelu se změnil TrustScore. Před 3 měsíci měl
hotel 87 bodů a v současné chvíli je to již 90 bodů (hodnocení
4,5), tedy růst o 3 body! Vše můžete vidět na následujících
dvou printscreenech.

Připomínáme, že TrustScore je index, který si může na svůj web umístit každé
ubytovací zařízení bez toho, aniž by mělo placenou verzi TrustYou. Pokud

w w.trustyou.cz/#widget

chcete i vy svůj TrustScore, napište si o něj ZDE.
Na závěr bychom oběma hotelům rádi pogratulovali ke skvělým výsledkům a
poděkovali, že je s námi ochotně sdílely. Jsme pyšní na to, s jakým nasazením a
nadšením se ke sběru recenzí postavily. A přestože zpočátku vždy zabere nějaký
čas vše nastavit, nevzdaly to a stále na sobě pracují.

• Chcete mít více kvalitních recenzí?
• Chcete mít lepší výsledky ve vyhledávání na Google?
• Chcete být více vidět?
VYZKOUŠEJTE INTEGROVANÝ DOTAZNÍK
TRUSTYOU STARS NA 3 MĚSÍCE ZDARMA

..
.
..

Co získáte s TrustYou Stars
Testovací období 3 měsíce zdarma
Plnohodnotný přístup do systému s dotazníkem
Budete moci během pobytu či po něm požádat klienta
o recenzi
Klienti mohou recenzi sdílet na Google
Automatické vkládání recenzí na web hotelu (pomocí
widgetu)

Přihlaste se zde:

Nezapomeňte: analyzujte recenze a odpovídejte na ně

http://pomahamehotelierum.cz/trustyou-stars/

přes admin rozhraní.

TrustYou Stars - jak to funguje

Přihlásit se

Připravit email
k odeslání po odjezdu
klienta

Upravit dotazník

Vytvořit podstránku
a vložit "Meta-Reviews"
widget

Nasadit tracking kód
"Rich Snippets”
do kódu webu

Výstup monitorovat

Pravidelně po odjezdu
hosta odesílat emaily
s žádostí o recenze

Jste regionální hotel a vlastní recenze jsou pro vás důležité? Pracujte s TrustYou dotazníkem - výsledek
bude převeden do vašeho hvězdičkového hodnocení na Google.

wwww.w.popmomahamehot
ahamehotelierum.cez/ltireusrtuyom.u-sctazrs
ZÍSKAT TRUSTYOU DOTAZNÍK
NA 3 MĚSÍCE ZDARMA

Radka Telyčková
How-To-Increase-Revenue Advisor
and Hotel Coach
Chcete marketingově využít vlastní recenze? Stačí když mi
napíšete nebo zavoláte. Společně se pak podíváme na to, jak
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celému světu ukázat, že pobyt ve vašem hotelu stojí za to.
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