
 
 
 
 

 ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ!

WWW.HOTELEYE.GR ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
UPSELLING 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣTO GUEST MANAGEMENT
ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ .. .  HOTELEYE! 

Το HotelEYE Guest ε ίναι  η πρώτη εφαρμογή
σύνδεσης των πελατών με την υποδοχή του

ξενοδοχείου. Ο διαχειριστής ή ιδ ιοκτήτης του
ξενοδοχείου μπορεί  να παρακολουθεί  σε

πραγματικό χρόνο όλες τ ις διαδικασίες,  τ ις
ανάγκες και  τα προβλήματα των πελατών,

προγραμματίζοντας παράλληλα και  τ ις
λύσεις τους. 

Εφαρμογή για 
Πελάτες & Προσωπικό! 

Άμεση σύνδεση 
των πελατών με την 

υποδοχή ή το 
προσωπικό.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ WWW.HOTELEYE.GR

 
“ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΜΑΣ  . . .  

ΣΤΟ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  

ΣΑΣ "  
 

ΑΤΚΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ 22Β, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

+30 694 6 730 400 
+30 2651 083 885 
INFO@ATKEN.GR

Διαχείριση χρηστών  
Προσθέστε ή αφαιρέστε όσους λογαριασμούς μπορείτε πραγματικά 
να διαχειριστείτε.  
 
Συντήρηση  
Διορθώστε το πριν χαλάσει .  Κάθε φορά που κάτι  χαλάει  ή χρειάζεται  κάποιου ε ίδους 
επισκευής, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνεται  άμεσα. 
 
Καθαριότητα 
Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ένα ξενοδοχείο με επιτυχία εάν δεν ε ίναι  καθαρό. Με 
το HotelEYE θα έχετε πάντα τ ις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετ ικά με την 
κατάσταση κάθε δωματίου. 
 
Υπηρεσία δωματίου  
Δώστε τη δυνατότητα στους επισκέπτες σας να παραγγείλουν τα ποτά ή το φαγητό 
τους … με το πάτημα ενός κουμπιού. Κάντε την διαμονή τους μια αξέχαστη εμπειρία!  
 
Πληροφορίες ξενοδοχείου  
Πληροφορίες σχετ ικά με τ ις παροχές του ξενοδοχείου, τα κοντινά αξιοθέατα, τ ις 
εκδρομές & τα σεμινάρια.  Ξεχάστε πλέον τα διαφημιστικά φυλλάδια!  

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ? 

Παρέχουμε διαφορετικά πακέτα και χαρακτηριστικά, 
ανάλογα με τις ανάγκες και την περίοδο. 
 
Μην διστάσετε να συζητήσετε μαζί μας τις ανάγκες και τα 
προβλήματά σας. Υποσχόμαστε να βρούμε την καλύτερη 
δυνατή λύση για το ξενοδοχείο σας. 
 
Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να ικανοποιήσετε το 
μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο, τον πελάτη σας! 
Θυμηθείτε ότι ένας ικανοποιημένος πελάτης φέρνει 
συνήθως και μια καλή κριτική! 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

www.hoteleye.gr


