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marts 2014

MØD OS PÅ FOODEXPO 2014 I MCH
Se Picasso nyheder på Foodexpo i MesseCenter Herning d. 16.-18. marts 2014
Også i år er Techotel på Foodexpo messen i Herning med vores All in One hotel, CRM og restaurantsystem Picasso.
Kom forbi vores stand og få en snak og en uforpligtende demonstration af hvordan Picasso kan hjælpe jer med at få
højere indtjening og bedre tid til gæsterne.

Muligheder med

PICASSO MOBILE

FIND OS HER:

HAL K
Stand 8142

BOOKING PÅ MOBILEN

 Automatisk videresendelse til mobil booking, hvis kunden er

Vi er stolte over snart at kunne præsentere den nye online
bookingside - til smartphone!

 Booking af værelser i hotel eller i hotelkæde.

Vi er netop ved at lægge sidste hånd på Picasso Mobile, der giver
brugerne mulighed for at booke hotelværelser på mobilen - Nemt
og hurtigt.

på mobilen.

 Sprog: Dansk/svensk/engelsk.
 Booking af prædefinerede pakke-produkter.
 Mobil betaling.
 Fuld integreret med Picasso. Bruger info fra online booking.
 Kundelogin for rabatpriser.
- og meget mere....

Har I allerede Picasso Online Bronze eller Silver, kan I
opgraderes til Gold+ og få mobil booking.
Ligesom Picasso Online Gold+ kan Mobile bookings
design tilpasses din hjemmeside

Hotel TV løsninger Fordi glade gæster er tilbagevendende gæster!
TV tilpasset hotelbranchen
Techotel samarbejder med markedets førende producenter indenfor
Hotel TV. Vi kan derfor tilbyde markedets bedste Hotel TV løsninger til
de bedste priser, samt professionel installation og service.
Alle vores TV kan låses, så gæsterne ikke kan ændre i indstillingerne.

Flere funktioner med vores TV systemer
Informer og servicer jeres gæster og spar tid for personalet.
Brugerbetalt Video on Demand med nye, populære titler hver måned.
Fremvis faciliteterne og opnå mersalg på f.eks bar og restaurant..

SE VORES
UDVALG
I TV PÅ
MESSEN!

Velkommen til vore nye kunder

Forsvaret
5 af forsvarets kasserner har valgt at bruge Picasso og Picasso online Gold+ til at administrere og udleje værelser til
overnatning og lokaler til kursusvirksomhed.
Besøg Forsvarets hjemmeside

Bregnerød Kro & Hotel
Bregnerød Kro & Hotel har udvidet deres Picasso med Online booking af værelser med Picasso online Gold + og online
bordbooking for deres restaurant.
Besøg Bregnerød Kro & Hotels hjemmeside

Vi håber at se dig på messen!
Med venlig hilsen

AK Techotel A/S
AK Techotel A/SSandager 82605 Brøndby Phone +45 36 46 11 55Fax +45 36 44 20 06 www.techotel.com

