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Không chỉ là công ty phần mềm, 
chúng tôi mang đến các giải 
pháp tối ưu.

Dễ dàng cập nhật, thích nghi 
với nhiều thiết bị di động, tốc 
độ tải nhanh và được tối ưu cho 
mục tiêu chuyển đổi.

Khám phá những tính năng 
tuyệt vời mà giải pháp Websites 
mang đến. 

Hotel Link hiện diện để giúp 
khách sạn phát triển nhanh 
chóng bằng các giải pháp 
công nghệ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất 
lượng, cam kết tạo ra những giá trị 
tốt nhất cho ngành khách sạn.



Giới thiệu chung
Hotel Link luôn hướng đến sự sáng tạo và kiến 

tạo những đổi mới cho ngành dịch vụ khách sạn 

- lưu trú. Công nghệ chính là cốt lõi trong  hoạt 

động và phát triển của công ty.

Hotel Link thành lập vào năm 2011 bởi Tập đoàn 

WHL và Tourism Holdings với cam kết giúp 

khách sạn tối đa hóa ứng dụng kỹ thuật số vào 

công tác quản lý. Từ ngày đầu thành lập đến 

nay, chúng tôi không ngừng nghỉ thúc đẩy sự 

tăng trưởng của các khách sạn bằng những 

công nghệ mới nhất có mặt trên thị trường.



Đơn giản & tối ưu hóa kỹ thuật số. Với thiết kế giao diện gọn gàng, thân thiện, dễ sử dụng và đội ngũ nhân lực tận tụy, Hotel Link hỗ trợ khách sạn 

Sản phẩm dịch vụ

CHANNEL MANAGER

BOOKING ENGINE

REPUTATION MANAGER

FRONT DESK

DIGITAL MARKETING

WEBSITE CREATION

ứng dụng công nghệ giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn bao giờ hết. Không những vậy, chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện từ booking 

engine đến website được tích hợp trên một nền tảng duy nhất có tính bảo mật cao, đẩy mạnh hiệu quả hiện diện trực tuyến và thúc đẩy sự 

tăng trưởng bền vững cho các khách sạn.

Kết nối các kênh OTA. Quản lý 
phân bổ phòng trực tuyến trên 
toàn bộ kênh bán 

Mang đến trải nghiệm đặt phòng trực 
tuyến tuyệt vời cho khách du lịch với công 
cụ trực quan và dễ sử dụng 

Hỗ trợ công tác quản lý khách sạn 
hàng ngày nhằm đạt hiệu quả vận 
hành cao.

Tạo diện mạo ấn tượng cho hiện diện 
trực tuyến của khách sạn với website 
được thiết kế chuyên nghiệp

Giám sát toàn bộ đánh giá trực 
tuyến về khách sạn

Tối ưu hóa chiến dịch quảng bá 
thương hiệu trên đa kênh



Vì sao chọn Hotel Link
PHẠM VI TOÀN CẦU
Cộng tác với Hotel Link, thương hiệu của 
bạn sẽ được quảng bá toàn cầu. Việc mở 
rộng phạm vi tiếp cận khách hàng với bạn 
giờ đây thật dễ dàng.

Hotel Link giúp doanh nghiệp của bạn phát 
triển bền vững. Luôn đặt khách hàng là ưu tiên 
hàng đầu, chúng tôi cung cấp dịch vụ với mức 
giá tốt nhất trên thị trường.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng phân bố toàn 
quốc gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và tiếp 
nhận yêu cầu hỗ trợ qua hotline, email & live 
chat, chúng tôi luôn sẵn sàng mỗi khi bạn cần.

GIÁ CẢ CẠNH TRANH

HỖ TRỢ TẬN TÌNH



hotel
   website

Website là tài sản trực tuyến quan trọng nhất giúp bạn 
tăng lượng đơn đặt phòng và doanh thu trực tuyến. Đây 
là kênh thông tin 24/7 tiếp cận khách hàng toàn cầu rất 
hiệu quả.

Hotel Link cung cấp những mẫu website được thiết kế 
chuyên nghiệp và dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh nhiều 
tính năng, dễ cập nhật, thích nghi với nhiều thiết bị xem, 
tốc độ tải nhanh và được tối ưu cho chuyển đổi.

https://www.hotellinksolutions.com/vi/giai-phap-cong-nghe-cho-khach-san/hotel-websites/



Mẫu website
chuyên nghiệp

Website của chúng tôi được thiết kế với bố cục rõ ràng, điều 
hướng tốt giúp khách dễ dàng tìm thấy những thông tin quan 
trọng. Sự cân bằng giữa hình ảnh và nội dung được chú 
trọng. Hơn 40 mẫu giao diện website với tùy chỉnh về màu 
sắc cho phép bạn tạo ra nét độc đáo cho website của mình 
bất cứ lúc nào.



Khách hàng 
của chúng tôi



Thiết kế web
đáp ứng

https://search.google.com/test/mobile-friendly

Hơn 60% khách hàng tiềm năng sử dụng những thiết bị di 
động như smartphones để tìm kiếm thông tin du lịch trực 
tuyến, vì vậy bạn sẽ mất rất nhiều cơ hội nếu có website 
không chạy tốt trên các thiết bị di động. Họ không thể xem 
trang, từ đó sẽ không thể đặt phòng.

Thứ hạng tìm kiếm của website trên Google sụt giảm nếu 
không thân thiện với những thiết bị di động. Nếu muốn biết 
độ đáp ứng của website với các thiết bị này, bạn có thể sử 
dụng công cụ                                       của Google để kiểm tra. 



Dễ dàng
cập nhật

Công cụ xây dựng và quản lý nội dung website (CMS) vô cùng 
thân thiện với người dùng. Những nội dung đã lỗi thời có thể 
được cập nhật dễ dàng. Giải pháp giúp bạn không còn phải 
tốn phí cho thiết kế trang web mỗi khi thực hiện các thay đổi.



Tích hợp các
công cụ google 

Tối ưu hóa
SEO

 

Tốc độ tải
nhanh chóng

Amazon hosting
bảo mật

Công cụ Google Analytics và Webmaster sẽ được cài 
đặt sẵn, cung cấp các thông tin giúp bạn đánh giá được 
hiệu quả hoạt động của website và lên chiến lược cho 
các hoạt động online marketing.

Website cuả bạn được tối ưu hóa để tăng thứ hạng trên 
các công cụ tìm kiếm trực tuyến. Người dùng dễ dàng 
tìm thấy website và từ đó tăng lượt truy cập vào trang. 

Tất cả các trang thuộc website đều được tối ưu hóa 
để hiển thị với tốc độ tải nhanh, có thể chạy tốt trên 
tất cả nền tảng của Internet và trên thiết bị di động. 

Website của bạn sẽ được hosted thông qua tài 
khoản Amazon hosting của chúng tôi, đảm bảo tính 
an toàn trực tuyến hàng đầu.



Bố cục trang

Hình banner

Chi tiết phòng

Vị trí trên bản đồ

Menu tùy chỉnh

Thanh công cụ tìm kiếm

Phần nội dung

Kết nối mạng xã hội

Với 40 mẫu website đa dạng với các 
bố cục khác nhau, bạn có thể chọn 

một bố cục phù hợp nhất với phong 
cách khách sạn của bạn. 

Bạn có thể hoàn toàn tùy chỉnh 
text và cách bố trí thứ tự trong 
menu để có thể làm nổi bật những 
nội dung quan trọng hơn.

Khách có thể nhập thông tin về nhu cầu 
của mình trên chính trang chủ tại ô tìm 
kiếm. Công cụ góp phần kêu gọi hành 
động ngay từ khách thăm website.

Bạn nhập mô tả súc tích về những ưu 
thế khác biệt của khách sạn khiến khách 
không nên bỏ qua dịch vụ của bạn. 

Chia sẻ link liên kết với các trang mạng 
xã hội của khách sạn để khách có thể 
truy cập và kết nối.

Thu hút sự chú ý của khách bằng 
những hình đẹp có độ phân giải cao 

về cơ sở vật chất của chính khách sạn 
của bạn.   

Khách có thể nhìn thấy ngay thông tin 
phòng mở bán gồm giá, loại phòng,...

Thể hiện vị trí của khách sạn trên trang 
chủ, và liên kết với trang khác để thể 

hiện thông tin vị trí chi tiết.



Báo cáo
google
analytics

Xem dữ liệu Google Analytics của website trên 
chính Extranet. Những báo cáo quan trọng sẽ 
được xuất ra chỉ với một cú đúp chuột. 



Công cụ
Booking
Widget

Website cho phép gắn thêm Booking Widget nhằm giúp 
khách du lịch đặt phòng trên chính website. Bạn cũng có thể 
gắn thêm mẫu form đơn giản, hoặc công cụ đặt phòng của 
đơn vị thứ 3 vào website mà chúng tôi cung cấp. 



Đặc điểm chính
CẬP NHẬT REAL TIME TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI

MIỄN PHÍ AMAZON HOSTING XÂY DỰNG BLOG THƯ VIỆN TEMPLATES

XÂY DỰNG BOOKING WIDGET TUÂN THỦ GDPR THIẾT KẾ ĐÁP ỨNG

ĐA NGÔN NGỮ CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT

MIỄN PHÍ EMAIL ACCOUNTS THÊM TRANG KHÔNG GIỚI HẠN

CÔNG CỤ TƯ VẤN CHAT BOX

CẬP NHẬT META TAGS



khách hàng
Ý kiến

HORIZON BLUE - Greece

“
MƯỜNG THANH GROUP - Vietnam

“

REEF HOLIDAY APARTMENTS - Seychelles

“

Khi làm việc cùng Hotel Link, chúng tôi thấy chức năng 
hệ thống phong phú, đa dạng cho phép thiết lập giá 
theo nhiều cách, tạo được nhiều chương trình khuyến 
mãi. Bên cạnh đó đội ngũ support luôn nhiệt tình hỗ trợ 
mỗi khi chúng tôi cần và giải quyết vấn đề triệt để.

Làm việc với Hotel Link không chỉ thúc đẩy được doanh 
số và mở rộng phân phối phòng mà chúng tôi còn rất hài 
lòng về sự hỗ trợ tận tình. Chính những điều này khiến 
chúng tôi mong muốn hợp tác lâu dài với công ty.

Rất hài lòng với sản phẩm và đội ngũ hỗ trợ của Hotel 
Link. Tuyệt vời! Đây là đối tác công nghệ tốt nhất mà 
chúng tôi đã từng hợp tác.



https://www.hotellinksolutions.com/vi/https://www.hotellinksolutions.com/vi/


