
التوجهات الرقمية المتبناه من قبل أصحاب الفنادق

إن المجتمع يتقدم لألمام ف تتطور سريع. و مثل معظم الصناعات، فإن مؤسسات
مواكبة التوجهات الرقمية الحديثة وأن تشتمل عل السياحة والضيافة تحتاج إل
.الوسائل التنولوجية الفعالة ف تقديم الخدمات المختلفة

ولذلك يحتاج مديري الفنادق متابعة التوجهات التنولوجيا الحديثة لتحقيق النجاح ف سوق العمل. ف المقابل، فإن الشركات
الصغيرة الغير القادرة عل الحفاظ عل مسارها يمن أن تصبح عرضة ألن تون خارج القطاع. و يمنك رؤية أحدث التوجهات
.التنولوجية الجديدة ف مجال السياحة المستديمة. إن األصالة والتفرد تنمو أهميتهم جنبا إل جنب مع التواصل الفعال

المرئيات تفضل عل النصوص

أحد النصائح الجيدة للترويج للفندق، ه استخدام الصور ذات الداللة، وذلك بد من النصوص التفصيلية. حيث أن الزبائن
يفضلون العروض و اإلعالنات الت توضح كيف تبدو الغرفة، غرفة الفطار .. إلخ

.يجب أيضا أن يتم تحديث الموقع بصورة دائمة و وجعله سهل القراءة من عل الهواتف المحمولة

وعالوة عل ذلك، فمن الضروري أن يتم نشر األسعار الجديدة أو بأول وذلك لتجنب المشاكل ف التسجيل أثناء الوصول. ويعتبر
استخدام منصات التقييم والمدونين طريقة فعالة أيضا. وهذا يضمن لك أن يتعرف الضيوف عل الخدمات الفندقية لديك من
  .خالل وجهة نظر الضيوف السابقين

وباإلضافة إل ذلك، فمن األفضل أن تستجيب بشل فعال للتعليقات، وردود األفعال سواء إيجابية أو سلبية عل شبات التواصل
اإلجتماع.

أيضا، إذا كانت هناك أسئلة أو طلبات محددة لدي الضيوف المتوقع قدومهم، فيعتبر مثال للغاية أن يون ردك ف أقرب وقت
ممن، ويفضل أن يون ف خالل ساعة واحدة. هذا هو السبب الذي يجعل من الواجب عل أصحاب الفنادق تتبع الرسائل
.واالستفسارات، والحجوزات قدر اإلمان

الحجز المباشر والغير مباشر

يعتبر الحجز عبر اإلنترنت جانب مهم للغاية بالنسبة إلستثمارات الفندق وذلك لتحقيق اإلزدهار للفندق، سواء كان ذلك الحجز متاحا
من خالل منصات الحجز المخصصة لذلك أو من خالل الصفحة الرئيسية للفندق. ويعتبر من المهم أن يستطيع الضيف أن يحدد
.بسرعة ما إذا كانت هناك غرف متاحة أم ال، وما ه تلفتها، وهل يمن حجزها عل الفور أم ال

ومن الناحية التجارية فإنه من المهم تحقيق التوازن بين الحجوزات الت تتم عبر منصات الحجز وتلك الت تتم من خالل الصفحة
الرئيسية للفندق. ف منصات الحجز هناك القليل من المخاطر والنفقات، و يتم اإلعالن عن المنتج ف جميع أنحاء العالم، ويمن
.أن تدفع بطريقة أسرع
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