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SKUTECZNA
STRONA WWW
STRATEGIA
Strona internetowa
zaplanowana w oparciu
o określoną strategię
marketingową hotelu.

ZWIĘKSZENIE
SPRZEDAŻY

ZMIANA
WIZERUNKU

NOWI
KLIENCI

NOWE KANAŁY
REZERWACJI

CELE
Witryna posiadająca jasno
wytyczone cele i określone
funkcjonalności.

GRUPA DOCELOWA
Adresaci określeni w oparciu o
ich indywidualne cechy tj.:
branża,
wiek,
status majątkowy,
zainteresowania,
styl życia itp.

LAYOUT I CONTENT
Dobrze wykonany projekt
wizualny i wysokie usability.
Nowoczesny design, przyjazne
dla użytkownika treści
oraz przydatne informacje.
ESTETYCZNY, INTUICYJNY,
PRZYJAZNY, CZYTELNY,
FUNKCJONALNY, SZYBKI.

UX I JĘZYK
KORZYŚCI
Unikalne oferty, podkreślone
wyróżniki i mocne strony hotelu,
wymierne korzyści, utrzymujące
relacje i zmieniające
użytkowników w gości.

PREZENTY, RABATY,
PAKIETY, VOUCHERY,
OFERTY SPECJALNE.

STRUKTURA
MENU
I NAWIGACJA

OFERTY I
PROMOCJE

przemyślana mapa strony
jednopoziomowe menu
prezycyjne informacje

LOKALIZACJA
I DOJAZD

minimalna liczba kliknięć

KONTAKT I
REZERWACJA

CTA I KONTAKT
Prosty formularz kontaktowy
i przyciski zachęcające do
działania: rezerwacji online,
pobrania pliku pdf, zapisania
się do newslettera, lub innej
intrerakcji.

SZYBKOŚĆ
I RESPONSYWNOŚĆ
Strona szybko się ładuje
a wygląd i rozmiar tekstu oraz
multimediów dostosowuje się do
rodzaju i wielkości urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO
I ASPEKTY
PRAWNE
Nacisk na bezpieczeństwo w
sieci oraz standardy
przeglądarek internetowych.
CERTYFIKAT SLL, RODO,
COOKIES, REGULAMIN,
POLITYKA PRYWATNOŚCI.

NARZĘDZIA
GOOGLE

MODUŁY
I NARZĘDZIA

MARKETING
AUTOMATION

NEWSLETTER

LIVE CHAT

BOOKING

SOCIAL

ENGINE

MEDIA

Integracja z dowolnym
silnikiem rezerwacji online oraz systemami i
narzędziami
analitycznymi oraz
marketingowymi.

SEO W CENIE
Widoczność w
wyszukiwarkach
internetowych i wysoka
pozycja w rankingu
wyświetleń.

ADMINISTRACJA
I OBSŁUGA
Zawsze aktualne informacje i stały
kontakt z klientami. Intuicyjny
CMS dający możliwość edycji
treści i szybkiej reakcji w każdym
momencie i z każdego urządzenia.

HOSTING I
WSPRACIE 24H
serwery cloud Amazon
certyfikaty SLL
kopie zapasowe
gwarancja działania 24h
darmowy support CMS

ZOBACZ
PRZYKŁADY

www
OPRACOWANIE

skutecznych stron
internetowych dla hoteli,
apartamentów i
deweloperów
zuu.works/realizacje
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