
a world of connections

soluções de marketing digital
para alojamentos turístico

Joint venture entre o WHL Group e a ResOnline, junta o melhor 
que ambas as empresas têm para oferecer.
O principal objectivo da Hotel Link Solutions é disponibilizar 
soluções de marketing digital para a indústria de alojamento 
turístico. 
A alargada experiência dos grupos que a suportam permitem a 
distribuição de um sistema avançado de gestão de canais e reser-
vas, adequado tanto em mercados emergentes como maduros, 
por parceiros e unidades em todos os continentes do mundo.

O primeiro channel manager 
a ser distribuido na Austrália, 
onde já representa milhares de 
hotéis.
A ResOnline oferece uma 
solução completa que permite 
aos hotéis expandirem a sua 
distribuição online e gerirem 
os seus quartos e tarifas com 
facilidade, rapidez e eficiência, 
pemitindo-lhes expandir as 
suas vendas a nível global.

Uma das holdings mais diver-
sificadas e da indústria do tu-
rismo e com o maior número 
de parceiros locais em todo o 
mundo.
A WHL ajuda os viajantes 
a desfrutar de experiências 
únicas em todos os desti-
nos, através de parcerias com 
profissionais locais e provi-
dencia soluções de software e 
gestão para esses parceiros.

www.facebook.com/hotellinksolutions

twitter.com/hotellsolutions

www.linkedin.com/company/hotel-link-solutions

Escritório Lisboa
Av. das Forças Armadas, 103, 5ºEB

1600-078 Lisboa
Portugal

Escritório Global
1206-1207 New Victory House

93-103 Wing Lok Street
Central, Hong Kong, SAR

portugal@hotellinksolutions.com

www.hotellinksolutions.com



WEBSITE DO HOTEL

Site profissional com templates e layouts premium
Integração de ferramenta de reservas.
Oferta de domínio, contas de email e alojamento 
do site num servidor seguro.
Integração de Google Maps, informação de tempo 
ao vivo e ligações às Redes Sociais.
Acesso total a Gestor de conteúdos com 
actualização instantânea de todo o site.
Maximização de resultados de pesquisa através de 
Search engine Optimization.
Compatível com dispositivos móveis!

BOOKING ENGINE

Ferramenta customizável, totalmente adaptada
ao site do hotel.
Apresentação de resultados de pesquisa num 
Calendário de Tarifas simples e intuitivo
para o cliente.
Acesso a backoffice de gestão, com criação e gestão 
instantânea de tarifas e disponibilidades, códigos 
promocionais, abertura e fecho vendas, serviços 
extra, relatórios e estatisticas de gestão.
Permite reservas on request.
Integração com PMS.

CHANNEL MANAGER

Controlo e actualização de múltiplos canais com 
apenas um login.
Poupe tempo e maximize receitas.
Aumente a procura e visibilidade do seu hotel.
Disponibilize o seu hotel num maior número de 
canais, enquanto reduz custos e recursos humanos.
Gestão simplificada e em tempo real de tarifas, 
disponibilidades, abertura e fecho de vendas.

REDES SOCIAIS

Criação ou actualização das contas do hotel com as 
melhores ferramentas e aplicações disponíveis para 
trazer mais reservas para o hotel
Oferta de uma aplicação de reservas directas
no Facebook
Formação e apoio sobre como manter cada conta
Oferta de dois Guias de Redes Sociais com as  
melhores práticas para melhorar a presença online!
Newsletter de dicas e actualizações!

Avaliamos as principais necessidades da sua unidade e 
adaptamos as ferramentas consoante os seus interesses.

Instalamos e preparamos as soluções. Fornecemos apoio 
na contratação de novos fornecedores e no desenvolvi-
mento de material de marketing.

Treinamos e orientamos a sua equipa em todas as fases 
do processo. Incentivamos a autonomia do hotel na ges-
tão das suas tarifas, reservas e campanhas de marketing!

Maior independência
Poupança de tempo 
Menos custos
Mais reservas
Mais receitas

PLANEAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

FORMAÇÃO

RESULTADOS

Sem cláusulas de fidelização. 
Teste os nossos serviços gratuitamente!

“No strings attached!”

Sem custos escondidos, taxas de instalação, 
taxas mensais ou anuais. 

Apenas a comissão mais competitiva do mercado, 
adaptada consoante o volume de reservas.

Acessível a unidades de qualquer dimensão, 
categoria e tipologia.

Amadeus Asia-Hotels AsiaRooms AsiaWebDirect Booking.com 
CentralR CheapTickets ClassicVacations EasyToBook.com ebookers.com Egencia 

eLong Expedia Galileo getaroom HostelBookers HostelsClub 

hotel.de hotel.info Hotelbeds HotelClub Hotels.com 
HotelsCombined Hotwire iHotelier iVIVU Kayak lastminute.com 

lastminute.com.au LateRooms LateStays.com Orbitz Priceline.com RatesToGo 

Sabre Travel.com.au Travelocity Travelport TUIfly.com Venere Webjet 
whl.travel Worldspan Wotif ZUJI
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