
שיווק חדרים באתרי הזמנות און-ליין



אתרי הזמנת החדרים הם השער של הגולש לעולם התיירות.
החיפוש וההשוואה לפני בחירת החדר לנופש הבא מתחיל 
באתרי הזמנת החדרים, בהם איכות הפרופיל, התוכן והציון 

שלו יקבעו במידה רבה בבחירה הסופית.



מגמות חיפוש בישראל

מגמות החיפוש והאופן בו אנו מבצעים מחקר לפני קניה השתנו. 
אם בעבר פנינו באופן בלעדי ישירות לסוכנויות הנסיעות, היום רוב הישראלים מתחילים 

את החיפוש במנועי ההזמנות בהם ניתן להתרשם מחוות דעת של לקוחות אמיתיים אשר 
ביקרו במלון ולהשוות מחירים וציון.



מה אנחנו מציעים?

 מחקר מתחרים ובניית אסטרטגית שיווק במנועי הזמנת החדרים

 הקמת פרופילים בערוצים השונים; התאמת תמונות ותוכן

 חיבור הפרופילים הנבחרים למערכת ההזמנות באתר

 הטמעת מחירונים לשנה קדימה תוך התחשבות במועדים ותאריכים חמים.

 עדכון שוטף של מחירים ומבצעים

 ניטור ומעקב אחר המלצות גולשים לזיהוי תלונות ובעיות לשיפור השירות.

 ייעוץ שוטף להעמקת הפעילות באתרים אלו למיקסום המכירות מהם.

 דו"ח פעילות בכל 4 חודשים



180,000,000
גולשים מבקרים באתרי 

ההזמנות און-ליין מדי חודש

ComScore ע”פ מחקר שהתבצע ע”י -

מעל



שירות לקוחות

שירות לקוחות, מענה לחוות דעת שליליות וטיפול בהן, הינם בין הגורמים המשפיעים 
ביותר על שביעות רצון לקוחותיך ועל חוות הדעת אשר הם יכתבו בסיום שהותם. 

מחקרים מראים כי מענה וטיפול בחוות דעת שליליות מעלות את שביעות הרצון של 
לקוחותיך ואף גורמות להם לשלם יותר על שירותיך.

1. 27% אשר מגיבים לחוות דעת של גולשים העלו את מדד שביעות הרצון תוך חצי שנה 
Boston U. School of Management

2. 76% מהגולשים אמרו שהם מוכנים לשלם יותר עבור חדר במלון עם דירוג יותר גבוהה 
Trustyou.com פלטפורמת משוב שביעות רצון

3. צרכנים אשר עברו חוויה שלילית, נוטים פחות לפרסם משוב שלילי כאשר הם רואים 
Boston U. School of Management - כי המלון מגיב למשוב הגולשים

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2521190
http://marketing.trustyou.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/4951/p/p-00d6/t/page/fm/0
http://marketing.trustyou.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/4951/p/p-00d6/t/page/fm/0
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2521190


בעולם שהופך יותר דיגיטלי ויותר חברתי, 
ניהול ותחזוקה שוטפים של פרופיל באתרי הזמנת החדרים, 

הוא כלי שיווקי הכרחי לבתי־הארחה ובתי־מלון בכל גודל.



עיצוב ובניית 
אתרים

הנגשת אתרים 
לבעלי מוגבלויות

שיווק במנועי 
חיפוש

שיווק בשרשתות 
חברתיות

שיווק באמצעות 
תוכן

עיצוב לפרינט 
ולדיגיטל

ניהול מועדון 
לקוחות וניוזלטר

ויש עוד!

בשביל להבטיח את ההצלחה שלכם בשיווק הדיגיטלי, זזים ברשת מציע שירותי שיווק 
מקיפים שיעזרו לכם להשיג את היעדים אשר הצבתם.



לכם  לעזור  נשמח 
לקדם את העסק! 
צרו איתנו קשר עוד היום
073-759-9788
zazim@zazim-bareshet.com


