» Infochannel

ξενοδοχείο

ε φ α ρ μ ο γ έ ς

» myhotel tv
» οθόνες υποδοχής & ενημέρωσης
» οθόνες lobby & bar

panel tv
δημιουργικό εξοπλισμός επικοινωνία

mypaneltv.com

εφαρμογές » Ξενοδοχείο - Infochannel
infochannel - myhotel tv
Σε κάθε δωμάτιο ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει ένα επιπλέον κανάλι, το “κανάλι” του ξενοδοχείου, µε το
λογότυπό σας και µε συγκεκριμένο περιεχόμενο, κάθε ώρα, ηµέρα της εβδομάδας ή εποχή..
Στόχος είναι η αύξηση της δαπάνης του επισκέπτη, η ενημέρωσή του για τις ιδιαίτερες παροχές του ξενοδοχείου,
καθώς και η παρουσίαση χρηστικών πληροφοριών από τον οδηγό (directory).
Η καθημερινή λειτουργία του είναι αυτοµατοποιηµένη, ενώ το πρόγραµµά του ανανεώνεται εύκολα και όσο συχνά
επιθυµείτε. Ενσωµατώνει όλες τις σηµαντικές πληροφορίες για το ξενοδοχείο και τις υπηρεσίες του, παρουσιάσεις
κάθε τοµέα, το µενού της ηµέρας, προσφορές, προτάσεις, ακόμα και ζωντανές µεταδόσεις των εκδηλώσεων που
φιλοξενείτε.
*δεν πρόκειται για σύστηµα Pay TV, IPTV ή Web TV και δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις λογισμικού.

οθόνες υποδοχής & ενημέρωσης
Η πρώτη εντύπωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Με το Reception InfoChannel καλωσορίζετε τους πελάτες σας
και από-συμφορίζετε την Reception προβάλλοντας χρηστικές πληροφορίες (ώρα πρωινού, wifi access κλπ).
Πρόκειται για μια οικονομική αναβάθμιση του χώρου υποδοχής που προσδίδει στο ξενοδοχείο την εικόνα
ενός μοντέρνου και τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος.
Στα λίγα λεπτά που εξυπηρετείται ο επισκέπτης, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να του προτείνετε την αναβάθμιση
του δωματίου, την ενοικίαση αυτοκινήτου, υπηρεσίες περιποίησης κλπ.
Στις περιπτώσεις που φιλοξενείτε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις, μπορείτε να πληροφορήσετε για τους
χώρους και το πρόγραμμα αυτών, ανανεώνοντας τις οθόνες σας οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε
υπολογιστή, tablet, ipad κλπ.

οθόνες lobby & bar
Εκμεταλλευτείτε τις οθόνες που αναπαράγουν δημόσια ή δορυφορικά κανάλια στους κοινόχρηστους χώρους
του ξενοδοχείου.
Παράλληλα με το κάθε κανάλι που παρακολουθεί ο επισκέπτης, προβάλετε τα δικά σας θέματα και
προτάσεις για να αυξήσετε το «awareness» των παροχών και υπηρεσιών σας, σε ένα πλούσιο καμβά με
εντυπωσιακή σύνθεση.
Ενώ οι επισκέπτες «αλλάζουν κανάλι», τα θέματά σας και οι προτάσεις σας παραμένουν στον καμβά της
οθόνης όπως εσείς τα έχετε επιλέξει.
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