
 

 

SLIP FOR PROVISIONEN TIL OTA 
Picasso lancerer nyt interface til b.la.  
Google Hotel Ads 

Vi har her i Techotel arbejdet på en nyhed, som vi glæder os til at dele med jer. 
  
Picasso tilbyder i forvejen en lang række interfaces til andre indtjeningsfremmende 
digitale løsninger indenfor hotelbranchen.  
Det nyeste i rækken er en integration med WIHP. Dette giver hotellerne mulighed 
promovere deres egen online booking på Hotel Ads, Tripadvisor, Trivago m.fl. på 
samme måde som OTA kanalerne gør. 
 
Jeres online booking priser dukker op sammen med kanalernes priser. Dvs. at jeres 
kunder nu har mulighed for at bestille direkte på jeres online booking, og I sparer 
dermed provisionen til kanalerne. 
 
 

 



 

Et eksempel på en Tripadvisor søgning   
Øverst listes priserne hentet fra jeres Picasso online. 
Gæsten booker via denne knap og I sparer den provision til en af 
bookingkanalerne, som I ellers ville have betalt.  
I stedet betaler I CPC (Pay-per-Click) til den givne platform.  
 
Beløbet varierer pr. platform men er generelt meget billigere. 
I følge WIHP er den globale gennemsnitlige CPC 0,96 Euro. Dvs omkring 
7 kr. pr. click. 
 

 

Kom en tur forbi vores stand på FOODEXPO 
d. 18.-20. marts i MCH og se mere. 
Vi holder til i hal D, stand D3146. 

Vi glæder os til at se dig! 
 

Hvad kan I selv gøre for bedre stabilitet? 
I forbindelse med denne måneds beklagelige ustabilitet i hosting, er Techotel i gang med en yderligere 
opgradering af Hostingcenteret. I mellemtiden har vi et tip til hvordan I selv kan øge stabiliteten i Picasso. 

Hold styr på jeres brugerlicenser 
Til dem der har oplevet at jeres arbejdsplads bliver kastet af, skal vi henlede opmærksomheden på, at man 
kun har det antal brugere, der er indeholdt i jeres hosting aftale med Techotel. 
Har I lejet en hostet arbejdsplads, kan hosting login’et godt benyttes på flere arbejdspladser, dog ikke 
samtidigt. 
For eksempel; er en bruger logget ind i bookingen med login: parkhotel1,  kan brugeren, når brugeren går 
hjem, logge på hjemmefra med samme login.  
Men brugeren nede på hotellet kan ikke arbejde med samme brugerlogin samtidigt, og vil derfor blive 
logget af. 

1. Kontroller, om I bruger alle de 
brugerlogin, I har til rådighed. 

2. Kontakt Daniel på dm@techotel.dk, så 
sender han en liste med jeres 
brugerlogins. 

3. Kontakt Rune på re@techotel.dk, hvis I 
har behov for flere bruger logins. 
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Vi håber at se jer på messen. 

Med venlig hilsen 
AK Techotel A/S 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


