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SOMMEREN ER PÅ VEJ!

Brug sommeren til at optimere din forretning. Få ryddet op i Picasso eller supplér
med nye moduler.
Picasso kan hjælpe med at effektivisere jeres arbejdsgange med mange praktiske funktioner, og dermed frigøre mere tid til service og
arbejdsglæde. Ikke mindst hvis I bruger de mere stille perioder til at optimere jeres indstillinger. Hvilke ophold vil I udbyde, er der
behov for en ny prisstruktur eller øget marketingsindsats eller online salg? Picasso giver jer alle muligheder for at fintune jeres
forretning.
En korrekt opsat kundedatabase, hvor dine kunder er kategoriseret ordentligt, giver dig det bedste udgangspunkt for at bruge Picassos
marketingsmodul til at øge jeres kundeandel.

Bliv ledt på rette vej af vores Picasso Guider

Vores team af højt kvalificerede og erfarne konsulenter står klar til at gennemgå og undervise i de nye muligheder for DIT hotel.
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Kundekonsulent

Lars har arbejdet hos Techotel siden 2001, og har
mange års erfaring i Hotel- og turistbranchen. Lars
er ansvarlig for Picasso installationer i Danmark og
Irland.
Lars' ekspertise er komplekse opsætninger i alle dele
af Picasso.

Kundekonsulent

Jonas har arbejdet i Techotel siden 2015.
Han har 15 års erfaring i hotelbranchen med
Picasso.
Jonas' ekspertise generelt brug af Picasso,
men især bookingmodulet med opsætning
og prissætning af produkter.

Spred ordet og øg jeres indtægter med

Online Gavekort

Udvid jeres kundekreds ved at give jeres tilfredse kunder mulighed for at
købe gavekort til venner og familie med oplevelser hos jer som gave.
Gavekortmodulet har både grafisk tilpasning, online betaling og udprintning.
Vi har desuden for nyligt forbedret grafisk design af selve gavekortet, så I
selv kan bestemme designet.
Læs mere her eller kontakt os hvis du vil høre mere om gavekortsmodulet

Kundekonsulent.

Noha har arbejdet for Techotel siden 2014.
Noha er uddannet dataingeniør i Sverige
og USA, men har arbejdet i hotelbranchen i
13 år både i reception og som konferenceog IT ansvarlig.
Nohas ekspertise er alle former for online
moduler samt YP Intelligence / Yield Planet

Tips & Tricks:

Online rules på
varer/ekstraydelser

Du kan nu bruge stock-rules på dine varer når du
sælger dem online som ekstra-ydelser.
Når funktionen er aktiveret kan du vælge om du vil:
- sælge et samlet max. antal af en given vare.
- om dette antal skal opdateres pr. valgfrit
tidsinterval.
- om du vil have flere varer skal være en del af en
varegruppe med sine egne rules omkring antal
og opdatering.
Ring til Noha på 36 19 21 36 for at få hjælp med
opsætningen.

Vidste du at du, også kan:

Have valgfrit sprog på din
online booking?
Du kan ved hjælp af små flag i toppen
af din online booking lade dine gæster
vælge det ønskede sprog direkte på
din online booking. Det gælder for
Dansk/Engelsk/Svensk og Norsk.

Vidste du, at du også kan:

Lade dine onlinekunder vælge
hvilken valuta de vil booke i?
Du kan lade din kunde selv vælge i
hvilken valuta de vil se prisen på
dine produkter, og om de evt. får
lov til at betale i denne valuta også.

Velkommen til vores nye kunder
Hotel Thinggaard

Hotel Thinggaard er en del af kæden Small Danish Hotels, under brandet Dansk Kroferie, der er et samarbejde mellem
selvstændige kroer og hoteller i hele Danmark.
Hotel Thinggaard har netop købt Picasso til at administrere deres værelser, restaurant og mødelokaler.
Hotel Thinggaard hjemmeside

Danhostel Copenhagen City

Danhostel Copenhagen City er et 5-stjernet design-hostel i centrum af København!
Med en vedholdende strøm af gæster, har Danhostel Copenhagen City brug for et fleksibelt system til at administrere
deres værelser og sovesale med skiftende antal sovepladser. Derfor har de netop fået installeret Picasso og bruger vores
nye Room-in-room booking funktion.
Danhostel Copenhagen City hjemmeside

Hotel Skjern
Nye ejere har d. 1 maj 2015 overtaget Hotel Vestjyden. De har startet en omfattende renovering og samtidig skiftet

navnet til Hotel Skjern.
Det nye hotel vil tilbyde både værelser, mødelokaler, festsal og restaurant. Altsammen administreret ved hjælp af Picasso
og Picasso Appetite.
Hotel Skjern hjemmeside

Vi ønsker jer en herlig sommer!

Med venlig hilsen

AK Techotel A/S

Hvis du vil høre mere om mulighederne med
Picasso eller YP Intelligence så ring eller skriv
til:

Rune Erichsen

Tlf. +45 36 19 21 36
E: re@techotel.dk

