
Případová studie
Hotel České Žleby

Více přímých rezervací a nárůst
tržeb o 100 % během 27 měsíců

www.pomahamehotelierum.cz



Poděkování 

Případová studie Hotelu České Žleby byla připravena s laskavým 
souhlasem majitele a ředitelky hotelu. Touto cestou bychom 
oběma rádi poděkovali za důvěru a zároveň gratulovali k 
úspěchu. Hotel se za tři roky posunul tam, kam jsme ze začátku 
spolupráce ani nehleděli. 

Upozornění: Výsledky, kterých Hotel České Žleby za 27 měsíců dosáhl, jsou skutečné a odpovídají 
realitě. Aplikované změny byly vyhodnoceny jako velmi úspěšné. Jejich použití v jakémkoliv jiném 
hotelu však nemusí přinést stejnou odezvu jako v tomto případě. Na uplatnění realizovaných změn 
není právní nárok či jakákoliv garance.

Web: www.hotelceskezleby.cz
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Realizace celého projektu 

Jarka Alenová - Projektová manažerka 
Jsem revenue, obchodní a reputační manažer v jednom. Baví a 
naplňuje mě vědomí toho, že svými znalostmi, citem a nadhledem 
pomáhám hoteliérům nejenom s nárůstem tržeb, ale také s 
nacházením pravé identity. Hotel je podle mého názoru takový malý 
svět: když do něj host připluje, chce ho ochutnat a zapomenout na 
svět, ze kterého právě přijel. Jakmile dokážeme takový svět hostům 
připravit a prodat, aby byli všichni spokojeni, dostáváme se do 
win-win situace, která nás uspokojuje a těší. Klienti a lidé, kteří v 
hotelu nepracují, nikdy nevidí ten neskutečný tlak na vedení, 
manažery či ředitele hotelů. Mým cílem je také usnadnit jim práci a 
nalézt takové řešení, aby hotel prosperoval a zároveň šetřil energii a 
čas všem zaměstnancům. Mohou je pak věnovat  hostům a učinit 
pro ně pobyt nezapomenutelný.
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ÚVOD

Případovou studii jsme připravili pro všechny provozovatele hotelů, penzionů, chat i kempů jako 
ukázku toho, že i ubytovací zařízení, které se potápí v červených číslech, se dokáže zmátořit a za 
necelého 2,5 roku zvýšit tržby o 100 % a zároveň mít většinu svých rezervací z přímého zdroje (telefon, 
email a především webová stránka hotelu).

Chceme vám do detailu představit kompletně všechno, co jsme během více než dvou let udělali, a 
jaké jsme k tomu použili obchodní a marketingové nástroje. Dozvíte se, že bez revenue managementu 
a dynamické cenotvorby bychom to nedokázali. Ukážeme vám, že jsme v hotelu nenechali kámen na

kameni a že jsme se věnovali i zdánlivým maličkostem, jako 
jsou například změna kategorie a názvů pokojů. Před-
stavíme vám nejen tyto maličkosti, ale i ostatní aktivity, 
které ovlivnily tržby hotelu. 

Studie je rozsáhlá, má více než 20 stran. Věnujte, prosím, 
jejímu čtení dostatek času a bude-li potřeba, přečtěte si ji 
dvakrát i třikrát. Určitě v ní najdete dostatek nápadů, které 
můžeme realizovat i u vás. 

Opravdu to jde! I vy můžete začít jinak (= lépe) vydělávat. 
Seberte odvahu a oprašte svoje sny. Váš hotel za to stojí! 
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Seznámení

První setkání s majitelem a ředitelkou Hotelu České Žleby proběhlo na 
jednom z našich školení revenue managementu. Paní ředitelka mne 
zaujala svým zápalem a nadšením, s jakými se do všeho vrhala. 
Zkoušela nové věci, ptala se a chtěla vědět stále více. Na jedno z dalších 
školení s sebou vzala pana majitele, aby i on pochopil, jak důležité je 
pracovat s dynamickou cenotvorbou a že lze tímto způsobem navýšit 
tržby. 
Při osobním setkání jsme se dozvěděli, že je paní ředitelka teprve na 
začátku a nejdříve potřebuje vybudovat svůj tým. Převzala hotel v 
poměrně nepříjemné situaci: po prvním úspěšném otevření a vybudování 
si dobré pověsti nového hotelu na nádherném místě provozovatel odešel 
a hotel pak rok vedli majitelé spíše na dálku. Bylo potřeba zavést řád, 
pravidla, odměny, novou cenovou politiku a mnoho dalšího. Hotel byl 
velmi málo obsazen, převážně přes online portály, zejména slevové.
Paní ředitelka projevila zájem o booking engine, který by jí pomohl 
velmi jednoduše a efektivně prodávat balíčky. V té době těmto před-
stavám nejvíce vyhovoval booking engine od společnosti AVVIO, který 
jsme do Hotelu České Žleby zavedli a pomáhali s jeho integrací. 

PLÁCLI JSME SI - DLOUHODOBÁ 
SPOLUPRÁCE BYLA NA SVĚTĚ

Paní ředitelku však provoz hotelu 
velmi zaneprázdnil a už neměla 
kapacitu na obchodní záležitosti. 
Poprosila nás proto o pomoc s 
celkovým nastavením a dohledem 
nad obchodem. Naše spolupráce 
začala v září 2014. Pan majitel už 
neměl chuť hotel dotovat a očekával 
tržby, aby se mu investice do projektu 
začaly vracet. Jeho nedůvěra v 
konzultační firmy byla znatelná; jasně 
nám řekl, že to je poslední šance a 
chce vidět výsledky. Dohodli jsme se 
na 18měsíční spolupráci, odměnu 
jsme měli slíbenou z dosaženého 
zisku. 

www.avvio.com

Booking engine - mezi hoteliéry je populární také výraz - rezervačí formulář, nebo online rezervační systém na webu hotelu, případně hotelový e-shop. Booking engine je 
aplikace, která umožní klientovi v reálném čase zjistit, jestli má hotel volno, které pokoje, kolik pobyt v hotelu stojí a zároveň si svoji rezervaci může objednat online. Po odeslané 
objednávce rezervace ubytování je klientovi automaticky zasláno potvrzení do emailu. 
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Základní informace o Hotelu České Žleby

NEKUŘÁCKÝ HOTEL
V OBCI STOŽEC, V SRDCI 

NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA3* HOTEL RESTAURACE S TERASOU

MASÁŽE KULEČNÍK, STOLNÍ TENISBAZÉN, SAUNA, VÍŘIVKA
DĚTSKÁ HERNA A VENKOVNÍ 

HŘIŠTĚ

NEJBLIŽŠÍ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
3 KM (STOŽEC) BOUBÍNSKÝ PRALES 20 KMPARKOVÁNÍ ZDARMA DOMÁCÍ MAZLÍČCI VÍTÁNI
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       Webové stránky
       Profil na FB
       Profil na booking.com

www.hotelceskezleby.cz
www.facebook.com/HotelCeskeZleby.cz
www.booking.com/hotel/cz/aeska-c-a1-2leby.cs.html
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JASNÝ PLÁN

Hotel České Žleby jsme přebírali v září 
roku 2014 a aktuální situace v hotelu 
nebyla pozitivní, protože:

tržby nepokrývaly náklady
hotel byl z 80 % závislý na slevových 
portálech, kde prodával po celý rok
celoroční obsazenost byla kolem 30 %
zaměstnanci nevěděli, jak mají prodávat, 
chyběly jim kompetence a sebejistota v 
prodeji

PRVNÍ KROKY

Nejdříve jsme si hotel potajmu otestovali - zajímalo nás vše 
od lokality, celkového poznání produktu, atmosféry během 
pobytu až po celý rezervační proces. 
Rozhodla jsem se, že testování udělám sama. Měla jsem 
výhodu, zaměstnanci mě neznali a mohla jsem si vše 
vyzkoušet na vlastní kůži. Podle tehdejších webových 
stránek jsem měla pocit, že jedu do nějaké velké chaty. O to 
větší bylo mé překvapení, když jsem zjistila, jak je hotel hezký 
a na jakém skvělém místě se nachází. Rodinná atmosféra 
byla velmi příjemná. Samo sebou, že to mělo X mušek, na 
které jsme se pak během dvou let soustředili. Teď můžeme 
říct, že pokud by nebyl takový problém sehnat v okolí kvalitní 
a spolehlivé zaměstnance, byl by to pro všechny včetně 
vedení ráj na zemi.

..

..
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AUDIT OBCHODNÍCH A MARKETINGOVÝCH AKTIVIT

Ihned po tajné návštěvě (tzv. mystery guest) jsme provedli v hotelu audit. Vyšlo najevo, že:

hotel je krásný a situovaný v nádherné lokalitě

má potenciál, protože dokonale splňuje před-
stavu hotelu na Šumavě, který budou 
vyhledávat rodiny s dětmi: 3* kategorie s 
nabídkou doplňkových služeb, které klientela 
vyhledává, a to včetně indoor aktivit v případě 
nepřízně počasí

personál hotelu je skvěle naladěn a pracuje s 
úsměvem

hotel nemá vždy plno a pokud ano, tak pouze o 
víkendech, ve všední dny je spíše prázdný 

rezervace přicházejí na poslední chvíli 

má-li být hotel úspěšný a poskytovat dál své 
služby, musí změnit náhled na cenovou politiku a 
celkově změnit uvažování o tom, jak dělat 
obchod a marketing

pultová cena odlišná pouze ve vysoké a nízké 
sezóně a nabídky slevových portálů hotel z 
červených čísel nevyvedou

před prodejem či případným krachem zachraňovaly 
hotel slevové portály, ale po odečtení všech 
nákladů to nestačilo 

je potřeba se zaměřit na spokojenost 
klienta: hosté, kteří rezervovali 
napřímo, byli spokojenější než ti, 
kteří si zakoupili pobyt 
přes slevové portály 

musíme do obchodu zapojit 
i personál recepce a restaurace

když se někdo začne aktivně věnovat 
obchodu a marketingu, v hotelu to 
tzv. pofrčí
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Plán I. Plán II. Plán III.

Vyšší tržby a 
online reputace

Optimalizace 
tržeb a uplatnění 

zásad revenue
 managementu 

Optimalizace zaměřená 
na konverzi webu s cílem 
zvýšit tržby z webových 

stránek hotelu

DOBRÉ VÝSLEDKY NA SEBE NENECHALY DLOUHO ČEKAT
 - za 27 měsíců vzrostla tržba o 100 %

STRATEGICKÝ PLÁN
Rozhodli jsme se, že v rámci 
spolupráce si musíme určit 
etapy. 
Každá etapa byla zaměřena 
strategicky, abychom měli 
jasný cíl a věděli, jaké kroky 
a v jaké časové posloupnosti 
realizovat.  

Strategický plán I. 
září 2014 - září 2015

Strategický plán II.   
září 15 - září 16

Strategický plán III. 
září 2016 - prosinec 2016
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Plán pro rok 2017 počítá s 
nárůstem tržby o 5 % a 
2,5procentním nárůstem 
RevPAR.

+ 36 %

+ 57 %

+ 28 %

+ 32,00 %

+ 49,79 %

+ 11,94 %

Strategický plán I.

Strategický plán II.

Strategický plán III.

RevPAR 
(Revenue per 

Available Room)

průměrná 
cena pokoje

+ 42,00 %

+ 72,22 %

+ 27,34 %

(oproti předchozí etapě)

nárůst tržeb
(oproti předchozí etapě)
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STRATEGICKÝ PLÁN I.
září 2014 - září 2015
VYŠŠÍ TRŽBY A ONLINE REPUTACE

Cíl: 
Vyvést hotel z červených čísel nejpozději v roce 2015. 

Nástroje: 
Dostali jsme všechny pravomoci k tomu, abychom to dokázali. 
Jak to uděláme, nechal majitel na nás. Chtěl vidět výsledek.

Plánované aktivity:
lepší prezentace hotelu
více rezervací (nejen přímých)
zmírnění závislosti na slevových portálech
změna cenotvorby a způsobu prodeje
trénink personálu

PLÁN 1
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Během prvního roku došlo ke kompletní změně obchodních a marketingových aktivit. Pro hotel 
znamenaly především změnu v přístupu k obchodní politice, formě a způsobu prodeje. V této fázi jsme 
učinili tyto změny a kroky:

Začali jsme navenek vyzařovat jasnou myšlenku: co jsme za hotel a pro jaké klienty jsme stvořeni. 
Stali jsme se více proaktivní vůči klientům (proaktivní obchodní politika a marketing, nikoliv 
reaktivní, kdy čekáme, až nám někdo něco pošle nebo zavolá).
Změnili jsme doménu hotelu z hotcz.cz na hotelceskezleby.cz.
Upravili jsme stávající webové stránky, které byly přibližně rok staré.
Využili jsme dynamické cenotvorby a přestali používat pultovou cenu. Zároveň jsme i z webových 
stránek odstranili pultový ceník.
Upravili jsme podmínky pro prodej poukazů přes slevové portály (zachovali jsme pouze pobyty od 
neděle do středy)
Začali jsme aktivněji pracovat na spokojenosti hostů a pozitivní recenze jsme pomocí 
integrovaného dotazníku TrustYou sdíleli na stránkách hotelu.
Začali jsme se aktivně zaměřovat na přímý prodej balíčkových pobytů přes stránky hotelu (cenově 
byly výhodnější přes rezervaci napřímo).
Zaměřili jsme se na optimalizaci marketingových kampaní (vliv konverze newsletterů na prodej 
pobytů přes stránky hotelu nebo napřímo v hotelu).
Sledovali jsme návštěnost webových stránek hotelu a získané podklady jsme použili pro přípravu 
nové  webové stránky hotelu. 

----------

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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STRATEGICKÝ PLÁN II.
září 2015 - září 2016
OPTIMALIZACE TRŽEB A UPLATNĚNÍ ZÁSAD REVENUE MANAGEMENTU

Cíl: 
Využít veškeré nástroje pro optimalizaci tržeb a distribučních kanálů a začít 
uplatňovat zásady revenue managementu včetně dynamické cenotvorby. 

Nástroje: 
Taktiky revenue managementu
Dynamická cenotvorba
E-commerce 
Webové stránky

Plánované aktivity:
Začít více pracovat s cenou
Hlídat cenovou paritu
Více pracovat s placenými kampaněmi
Připravit podklady pro nové webové stránky

PLÁN 2
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Již po několika měsících jsme viděli, že plán, který jsme si stanovili, byl správný a že tržby začaly růst. 
Pomáhaly nám k tomu dobré recenze. Proto jsme se začali aktivně věnovat detailnější optimalizaci 
tržeb, abychom dobře využívali dostupnou kapacitu a prodávali ji za správnou cenu tomu správnému 
zákazníkovi ve správný čas při optimálních distribučních nákladech. 

Změnili jsme kategorie pokojů a naučili jsme recepční prodávat i jiné pokoje.
Zaměřili jsme se na upselling (prodej kvalitativně lepších produktů/pokojů oproti původní 
objednávce).
Personál recepce se naučil prodávat i jiné produkty hotelu (např. wellness) a zaměstnanci byli 
motivováni prodávat více a být aktivnější.
Začali jsme více pracovat s booking.com a dali si za úkol dodržovat 
cenovou paritu.
Začali jsme na booking.com uzavírat termíny, o nichž jsme věděli, 
že si je dokážeme prodat sami. 
Připravili jsme nové atraktivní balíčky.
Upravili jsme storno podmínky.
Zaměřili jsme se na emailový marketing a na Facebook.
Nastavili jsme restrikce – např. v létě 2015 reprezentovaly 7denní 
pobyty (sobota - sobota) asi 80 % prodaných pobytů.
Vytvořili jsme nové webové stránky (původní vznikly v roce 2014, 
nové fungují od roku 2016).

----------

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Facebook plugin - náhled
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STRATEGICKÝ PLÁN III.
září 2015 - září 2016
OPTIMALIZACE ZAMĚŘENA NA KONVERZI WEBU S CÍLEM ZVÝŠIT TRŽBY 
Z WEBOVÝCH STRÁNEK HOTELU

Cíl: 
Věnovat se více webové stránce hotelu a zvýšit konverzi. 

Nástroje: 
Webová stránka
Google analytics
Online reputace
Výměna hotelového recepčního systému 
Výměna online rezervačního systému

Plánované aktivity:
Sledovat pravidelně konverzi a optimalizovat 
pobytové balíčky a ceny
Více pracovat se statistikami
Využívat online recenzí na webu hotelu

PLÁN 3
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Další měsíce spolupráce se nesly ve znamení optimalizace, a to nejen ve vztahu k prodeji, ale také k 
internímu využívání dat. Hotel si prošel velkými změnami v oblasti technologií.

V roce 2016 prošla marketingová vizualizace hotelu kompletním redesignem: majitelé 
investovali do nového loga, nových a kvalitních fotografií a veškeré marketingové materiály 
dostaly novou tvář. 
Booking engine Avvio, kterou doposud hotel používal (nasadili jsme ho ihned na začátku 
spolupráce), prošel redesignem a spuštění nové verze znamenalo pro hotel dramatický pokles
online rezervací. Klienti začali do hotelu opět více 
volat, využívali jiné možnosti a nebo si rezervovali 
pobyt jinde. 
Redesign Avvio booking engine se podepsal na 
horších výsledcích konverze placených kampaní. 
V září 2016 jsme se odhodali ke změně online 
rezervačního systému - vyměnili jsme Avvio za 
booking engine od firmy Profitroom.  
Až ke konci roku 2016 se nám podařilo nastavit 
online kampaně k naší spokojenosti. Díky cíleným 
kampaním jsme začali mít ještě více online 
rezervací přes vlastní webové stránky hotelu.

WWW.AVVIO.COM

WWW.PROFITROOM.CZ

-----

1.

2.

3.

4.

5.

Náhled nových fotografií
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Na konci roku 2016 došlo také ke změně hotelového recepčního systému (PMS) na jiný, který 
dokáže vygenerovat statistické údaje potřebné k lepší analýze stávající situace a k lepšímu 
plánování. 
V roce 2015 jsme začali využívat analytický nástroj TrustYou, který nám pomohl určit silné a 
slabé stránky hotelu. Díky tomu jsme mohli zlepšit služby, a tím i navýšit skóre.
Zprvu negativní recenze měly velmi pozitivní dopad na celkovou kvalitu. Pan majitel reflektoval 
„volání“ klientů a vždy napravil, co bylo v jeho silách.
Začali jsme používat integrovaný hotelový dotazník TrustYou (hosté měli možnost vyplnit 
recenzi přímo v hotelu během pobytu, nebo pak dostali email po odjezdu) a výsledky jsme 
sdíleli na stránkách hotelu. Zároveň 
jsme výsledek z dotazníků sdíleli 
pomocí indexu TrustScore i na dalších 
portálech (Google apod.)

----
6.

7.

8.

9.

www.trustyou.com/trustscore
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Proč jsme vyměnili booking engine? 
Zjistili jsme, že klient se v procesu rezervace 
ztrácel a nemohl najít své oblíbené balíčky, 
volal do hotelu a ptal se na volné termíny. 
Poptávka po pobytech hotelu rostla a hotel 
by často vyprodán. Stávající booking engine 
nedokázal klientovi jasně a přehledně 
zobrazit, kdy jindy by mohl do hotelu přijet.
Stále více klientů si rezervovalo ubytování 
přes chytré telefony či tablety a stávající 
verze nebyla mobilním zařízením vhodně 
přizpůsobena.
Celkový vzhled nabídek a fotek pokojů byl 
neatraktivní. 
Stávajícímu booking engine chybělo 
propojení na vybraný recepční systém a na 
channel managera. 

Koncem září 2016 jsme stávající balíčky a ceny přesunuli na nový booking engine od firmy Profitroom, 
vypnuli jsme všechny PPC kampaně a nestačili jsme se divit. Během pár dní jsme zaznamenali téměř 
30% nárůst online rezervací přes vlastní webové stránky (v porovnání s rokem 2015). A protože konec září 
je na Šumavě téměř závěrem sezóny, velmi nás to překvapilo. 

1.

2.

3.

4.

5. Zobrazení balíčkových pobytů na webových stránkách hotelu.
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webstránka HotelCeskeZleby.czWWW.HOTELCESKEZLEBY.CZ
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MISE SPLNĚNA  

Společnými silami se nám podařilo dosáhnout těchto úspěchů: 
 

Hotel přestal být závislý na slevových 
portálech a už v roce 2015 je nepoužíval.

V roce 2014 probíhaly pobyty přes slevové 
portály, ale už v roce 2015 jsme své historické 
“slevové klienty” oslovili slevami napřímo a 
zároveň jsme spolupráci se slevovými portály 
ukončili.

V roce 2016 jsme prodávali většinu rezervací 
napřímo - hosté telefonovali nebo posílali 
emaily, z 50 % rezervovali online přes webové 
stránky hotelu.

Zvýšila se atraktivita newsletterových kampaní.

Změnil se typ klientely.

Dokázali jsme, že umíme prodat všechny typy 
pokojů, nejenom ty nejlevnější - naopak se nám 
velmi dobře dařilo prodávat i dražší pokoje.

Dokázali jsme si určovat délku pobytu.

Naučili jsme hosty rezervovat napřímo a hlavně s 
dostatečným předstihem – na heslo “čím dříve 
rezervujete, tím lepší cenu získáte” hosté stále slyší .
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STRATEGICKÝ PLÁN I.
září 2014 - září 2015
VYŠŠÍ TRŽBY A ONLINE REPUTACE

Cíl: 
Vyvést hotel z červených čísel nejpozději v roce 2015. 

Nástroje: 
Dostali jsme všechny pravomoci k tomu, abychom to dokázali. 
Jak to uděláme, nechal majitel na nás. Chtěl vidět výsledek.

Plánované aktivity:
lepší prezentace hotelu
více rezervací (nejen přímých)
zmírnění závislosti na slevových portálech
změna cenotvorby a způsobu prodeje
trénink personálu

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 
= VYŠŠÍ TRŽBA 

TrustScore *  z 91 na 93 za prvních 12 měsíců 
Momentální hodnota za posledních 120 dní je 96, tj. stoupající trend 

Booking.com *  z 8,6 na 9,1

Trivago **  88,28 
(umístění v TOP 3* hotely v České republice, pozice č. 4)

Spokojenost se službami hotelu se ukázala jako klíčový 
faktor, hosté svými online a offline recenzemi nešetřili. 

* Stav k 1. 3. 2017
** Stav k 31. 12. 2016 

HTTP://WWW.TRUSTYOU.COM/META-REVIEW-SEARCH/?TY_ID=83D1B626-20E7-44E7-B149-06579924711B

HTTPS://WWW.BOOKING.COM/HOTEL/CZ/AESKA-C-A1-2LEBY.CS.HTML?LABEL=OPENSEARCH-PLUGIN;SID=AC4636EB53BAE636ABFD7E1E203E3B5D;DEST_ID=-555797;DEST_TYPE=CITY;DIST=0;HPOS=1;ROOM1=A%2CA;SB_PRICE_TYPE=TOTAL;SRFID=75A5CAD60E97AC5EEF4BB514BF244D345CDDE2D2X1;TYPE=TOTAL;UCFS=1&

HTTP://HOTELANDSPA.CZ/ZPRAVY/NEJLEPSI-CESKE-HOTELY-PODLE-TRIVAGO-AWARDS-2017/

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
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ZÁVĚR

Ohlédneme-li se zpět, musíme konstatovat, že po obchodní a marketingové stránce nezůstal v 
hotelu kámen na kameni. Během posledních dvou let bylo vše upraveno, přenastaveno, kompletně 
změněno nebo nově přidáno. Personál recepce, paní ředitelka i majitel hotelu se museli naučit 
dělat business jinak, přemýšlet jinak a v první řadě myslet na spokojenost zákazníka. Dynamická 
cena nám pomohla prodávat na dlouhou dobu dopředu; to hotelu pomohlo investovat v průběhu 
tří let do dvou nových webových stránek a do změny online rezervačního systému. Využili jsme 
všech dostupných nástrojů, na začátku jsme hodně investovali (do webu, fotografií, do školení 
personálu, do integrovaného dotazníku TrustYou atp.). Silnou stránkou byla především podpora 
majitele a paní ředitelky a jejich ochota podstoupit spoustu změn, často velmi nepopulárních či 
organizačně náročných. Oba byli připraveni investovat pro záchranu hotelu maximum. Hotel se 
na konci roku 2016 objevil na trivago.cz v TOP 10 v České republice ve 3* kategorii. 

Gratulujeme! Hotel České Žleby udělal kus velké práce a zákazníci si toho všimli. Jsou spokojeni, 
rádi se vracejí a neváhají s radostí doporučit pobyt v tomto hotelu svým přátelům a známým. 

http://gastroahotel.cz/nezarazene/trivago-awards-2017-zname-nejlepsi-hotely-v-cr

www.trustyou.cz
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JARKA ALENOVÁ
Hotel Revenue & Reputation Expert

+420 724 149 322

jarka@pomahamehotelierum.cz 

jarkaalen

Pomáháme hoteliérům | Naučíme Vás, jak 
dosáhnout vyšších tržeb
www.pomahamehotelierum.cz

Trápí-li vás cokoliv, co se týká obchodu a marketingu, 
nebo chcete více pracovat s dynamickou cenotvorbou 
či zavést revenue management ve svém hotelu, stačí, 
když mi napíšete nebo zavoláte. Podívame se na to, co 
můžeme společně vytvořit. 

KONTAKT


