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Επιδοτούμενο πρόγραμμα digi-lodge
Η Δράση "Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία
διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)"
αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, λειτουργούν εντός της Ελληνικής
Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006.
Η Δράση digi-lodge απευθύνεται σε:
 Ξενοδοχεία Κλασσικού Τύπου
 Ξενοδοχεία τύπου Motel
 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
 Όλες τις μορφές Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων διαμερισμάτων
που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών
και τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών.
 Παραδοσιακά Καταλύματα
 Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping)
Επιδοτούνται:



Η υλοποίηση πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου προβολής τουριστικής μονάδας με
δυνατότητες online κρατήσεων
 Η μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων
 Η ανάπτυξη δικτύων ασύρματης επικοινωνίας
 Η υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονική προώθησης – προβολής
 Οι ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης
Η MASTER S.A. προσφέρει στους δικαιούχους του προγράμματος το σύστημα i-way που αποτελεί μία
ολοκληρωμένη λύση διαδικτυακού τόπου (Web Site) που υποστηρίζει δυναμικό περιεχόμενο,
σύστημα online κρατήσεων και διαχείριση του περιεχομένου προβολής μιας τουριστικής μονάδας.
Η ολοκληρωμένη λύση επιδότησης συμπεριλαμβάνει:



Τη κατασκευή πολυγλωσσικού Διαδικτυακού Τόπου (Web Site) με μοντέρνο εικαστικό
σχεδιασμό, εύκολο τρόπο πλοήγησης και φιλικότητα ως προς της μηχανές αναζήτησης
 Πλήρες σύστημα online κρατήσεων δωματίων (on-line booking)
 Πακέτο τεχνικών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (CEO: Search Engine
Optimization) που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την κατάταξη ενός διαδικτυακού τόπου στις
πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου
 Σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου (CMS: Content Management System) του
διαδικτυακού τόπου
 Εργαλείο σχεδίασης και αποστολής προωθητικών e-mails
 Εξελιγμένα εργαλεία για την λεπτομερή παρακολούθηση πλήθους στατιστικών στοιχείων
 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting), προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιητικού
ηλεκτρονικών συναλλαγών (SSL Certificate), εκπαίδευσης και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
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Σύστημα i-way
Ο βασικότερος λόγος που οδηγεί ολοένα και περισσότερους επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο είναι η
δυνατότητα να εμπορεύονται παγκοσμίως και όλο το εικοσιτετράωρο με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.
Η δυνατότητα online κράτησης και η ηλεκτρονική διαχείριση της εσωτερικής λειτουργίας κάθε
μονάδας είναι σημεία που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις σύγχρονες τεχνολογικές
εφαρμογές προς όφελος του πελάτη και του επιχειρηματία. Μέλημα λοιπόν του επιχειρηματία δεν
θα πρέπει να είναι απλώς και μόνο η ωραία προβολή των δωματίων και των υπηρεσιών που
προσφέρει η επιχείρησή του, αλλά και η αποτελεσματική «πώλησή τους». Η παροχή για
παράδειγμα προσφορών και εκπτώσεων σε περίπτωση έγκαιρης κράτησης μέσω διαδικτύου είναι
σίγουρα ένας πολύ καλός τρόπος προσέλκυσης πελατών και κατά συνέπεια αύξησης των εσόδων
της επιχείρησης
Το i-way σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με στόχο:
 Την προβολή μιας τουριστικής μονάδας στο διαδίκτυο
 Την κάλυψη της ανάγκης των ιδιοκτητών καταλυμάτων στον τομέα παροχής online κρατήσεων
σε πραγματικό χρόνο.
 Την διαχείριση των στοιχείων κρατήσεων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου από τον
ίδιο τον ιδιοκτήτη της τουριστικής επιχείρησης

Βασικά Χαρακτηριστικά και δυνατότητες του συστήματος i-way
Το σύστημα i-way είναι ένας Διαδικτυακός Τόπος (Web Site) με μοντέρνο εικαστικό σχεδιασμό,
εύκολο τρόπο πλοήγησης και φιλικότητα ως προς της μηχανές αναζήτησης. Διαθέτει:
 Ενσωματωμένη εικονοθήκη για την προβολή φωτογραφιών του καταλύματος αλλά και της
ευρύτερης περιοχής
 Πολυγλωσσικό περιβάλλον σε 9 γλώσσες (Κροατικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Σερβικά και Σερβικά-Κυριλικά) και δυνατότητα προσθήκης οποιασδήποτε
άλλης γλώσσας
 Δυναμικό περιεχόμενο ανάλυσης των παροχών και των υπηρεσιών του καταλύματος και
σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου (CMS) από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος
 Σύστημα παρουσίασης των καιρικών συνθηκών και πρόγνωσης καιρού για την περιοχή του
καταλύματος
 Ενσωματωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο της Google για την απεικόνιση σημείων
ενδιαφέροντος
 Εργαλείο αναζήτησης περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο του καταλύματος
 Διαδικτυακή online Μηχανή Κρατήσεων που υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό δωματίων,
διαχείριση πολλαπλών περιόδων διαθεσιμότητας και πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά δωμάτιο
 Παρουσίαση των στοιχείων διαθεσιμότητας του καταλύματος σε πραγματικό χρόνο μέσω του
ημερολογίου διαθεσιμότητας
 Σύστημα ενημέρωσης των πελατών για την ολοκλήρωση της online κράτησης μέσω e-mail
(αποστολή html και plain text e-mail)
 Λειτουργία ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας
 Λειτουργία ασφαλούς καταχώρησης στοιχείων και ελέγχου εγκυρότητας του αριθμού της
πιστωτικής κάρτας του πελάτη που επιχειρεί την κράτηση
 Σύστημα εγγραφής χρηστών για την παροχή επιπλέον δυνατοτήτων στους πελάτες του
καταλύματος όπως παρακολούθηση της κατάστασης των κρατήσεων του χρήστη (οι κρατήσεις
μου) και ακύρωση κράτησης
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Τεχνικές βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (CEO: Search Engine Optimization) που
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την κατάταξη του δικτυακού τόπου προβολής του
καταλύματος στις πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.
 Εργαλείο σχεδίασης και αποστολής προωθητικών e-mails με νέα, προσφορές και εκπτώσεις
ανά περιόδους στο πελατολόγιο της επιχείρησης.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της λύσης i-way έναντι του ανταγωνισμού
Με το i-way τα τουριστικά καταλύματα αποκτούν μία ολοκληρωμένη λύση διαδικτυακού τόπου
(Web Site) που υποστηρίζει δυναμικό περιεχόμενο προβολής της τουριστικής μονάδας, σύστημα
online κρατήσεων και διαχείριση του περιεχομένου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του καταλύματος. Σε
σύγκριση με ανταγωνιστικές λύσεις και τρίτα συνδρομητικά συστήματα κρατήσεων το i-way
προσφέρει τα εξής συγκριτικά πλεονεκτήματα:



Ιδιόκτητο και αυτόνομο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων, με δυνατότητα διαχείρισης χωρίς
την εξάρτηση και το κόστος τρίτων (π.χ. προμήθειες, συνδρομές, κλπ).
 Πλήρης Ενσωμάτωση του συστήματος των κρατήσεων (Booking Engine) και των
ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments) μέσα στον δικτυακό τόπο του i-way. Έτσι οι πελάτες
συναλλάσσονται αποκλειστικά και απευθείας με τον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του καταλύματος και
δεν μεταφέρονται σε συστήματα τρίτων (αγνώστων στους πελάτες) για την ολοκλήρωση και την
πληρωμή της κράτησής τους.
 Μέγιστη ασφάλεια, αξιοπιστία, ευκολία και αμεσότητα στις συναλλαγές
 Online επαλήθευση της διαθεσιμότητας και της τελικής τιμής στον δικτυακό τόπο του
καταλύματος
 Ισχύς και Ευελιξία στην διαχείριση των υπηρεσιών, των τιμών, της διαθεσιμότητας, των
προσφορών και των εκπτώσεων του καταλύματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

www.mywin.gr
e-mail: info@master.com.gr
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