
Otimização 
GRÁTIS da 
sua conta

Estamos determinados em ajudar os nossos clientes a 
obter o máximo de benefícios da sua conta durante esse 
período difícil, para que assim você possa aumentar as 
oportunidades de lucro e eficácia operacional. 

Criamos duas iniciativas para você escolher:

PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO GRÁTIS DA SUA CONTA

Obtenha uma avaliação completa da sua conta realizada por um dos 

coaches de hotelaria da Cloudbeds. Ele encontrará formas de 

maximizar o potencial atual e futuro de lucro da sua propriedade. Veja 

uma descrição mais detalhada dos nossos 10 passos de otimização da 

sua conta abaixo. 

LIGAÇÃO VIA TELEFONE DO NOSSO PROGRAMA 
DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Fale com um de nossos coaches para esclarecer todas as 

dúvidas que você ou sua equipe tenham sobre sua conta ou 

sobre como operar o sistema. Nossos coaches dedicarão seu 

tempo para atender a todas as suas necessidades para que você 

possa administrar a sua empresa com confiança.  

10 passos para maximizar o seu lucro



6º Passo

CONFIGURAÇÃO DE EXTRATO
 Configuração de extrato para OTAs

 Auditoria de extratos

7º Passo

ADD-ONS E ITENS
 Integração de add-ons

 Auditoria de add-ons

 Auditoria e recomendações de melhorias nos itens

8º Passo

OTIMIZAÇÃO DO GOOGLE 

 Configuração/auditoria da sua conta Google

 My Business

 Gestão da sua reputação no Google

 Tours virtuais no Google

 Melhorias no Google Hotels

9º Passo

INTEGRAÇÕES E ITENS ADICIONAIS DE 
PACOTES
 Marketing por e-mail via Zapier

 Recibos customizados via Zapier

 Comunicações com hóspedes e maximização das 

 vendas via Zapier

10º Passo

TREINAMENTO
A indústria hoteleira possui uma das mais altas taxas 

de rotatividade e manter o treinamento de novas 

equipes atualizado pode ser difícil. A Cloudbeds 

está no processo de criar um curso na Cloudbeds 

University para funcionários, gerentes e 

proprietários, mas gostaríamos de levar algumas de 

nossas aulas e tutoriais a seus funcionários de forma 

gratuita. Falaremos sobre uma grande variedade de 

assuntos para ajudar seus funcionários a se 

tornarem usuários especialistas na Cloudbeds em 

apenas algumas semanas.

1º Passo

VISIBILIDADE
 Conecte-se ao Twitter com “Reservar Agora”

 Conecte-se ao Facebook com “Reservar Agora”

 Conecte-se ao Instagram com “Reservar Agora”

 Atualize as informações de contato em todas 

 as plataformas

 Pacote grátis de benefícios de redes sociais

2º Passo

MOTOR DE RESERVAS
 Ative a visualização maximizada - Uma   

 imagem vale mais que mil palavras. Deixe as 

 fotos falarem por você

 Assistência em customização - Ajudaremos 

 você com pequenos detalhes

 Otimização em auditoria de fotos

3º Passo

E-MAIL E AGENDAMENTO
 E-mails automáticos antes da estadia

 E-mails automáticos após a estadia

 E-mails de confirmação de OTAs

4º Passo

PLANOS TARIFÁRIOS
 Avaliação dos seus pacotes tarifários por 

 temporada

 Implantação de código promocional

 Avaliação da comercialização de promoções 

 por temporada

5º Passo

MAXIMIZAÇÃO DOS CANAIS
 Auditoria de todos os canais

 Correção de erros de canais

 Top 5 conexões de canais

 Pontuação de conclusão (Booking.com)

More Reservations. Happier Guests.™

Para se inscrever gratuitamente na Otimização de Conta e na Ligação via Telefone 

do Programa de Relacionamento com o Cliente, preencha o formulário e um dos 

nossos coaches entrará em contato com você. 

10 passos para maximizar o seu lucro





























































https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfusvRjt24U_9wkjByBtDqpUCpDNy9BXm594KcHK5cqsd56aQ/viewform?usp=sf_link

