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O digital está em nosso DNA. O Hotel Link 

é mais do que uma empresa de tecnologia. 

Somos criadores, inovadores e construtores 

comprometidos em revolucionar a forma como 

a indústria da hospitalidade comercializa suas 

acomodações para os hóspedes.

O Hotel Link foi fundado em 2011 pelo WHL Group e 

Tourism Holdings para criar uma melhor experiência 

de marketing digital para o seu alojamento. Desde 

o lançamento, temos trabalhado 24 horas por dia 

para ajudar hoteleiros e proprietários de imóveis 

a expandir seus negócios, aproveitando o que a 

tecnologia mais recente pode oferecer.

Quem nós somos



Otimização digital simplificada. Com uma interface limpa e pessoas amigáveis por trás da marca, o Hotel Link capacita 

provedores de hospedagem com soluções de tecnologia e serviços de marketing digital sem qualquer jargão técnico. Nós os 

ajudamos para construir uma presença online eficaz, promover seu modelo de negócios sustentável e marcas de mercado no 

mundo digital. De motores de reserva para belos sites, o Hotel Link tem todos eles em uma plataforma única e segura.

O que nós fazemos


CHANNEL MANAGER
Conecte-se ao mundo. Gerencie sua 
distribuição de disponibilidade online.


MOTOR DE RESERVA
Fornece um processo de reserva moderno 
e fácil de usar para seus hóspedes.


GERENTE DE REPUTAÇÃO
Monitore o que é dito online sobre 
sua acomodação


FRONT DESK
Organize com eficiência o dia a dia 
das operações em seu alojamento.


MARKETING DIGITAL
Otimize seu multicanal e campanha 
de marketing cross-channel.


WEBSITE
Mostre sua acomodação com um site 
bonito e bem desenhado.



PREÇOS COMPETITIVOS
Menos por mais é o nosso lema. Hotel Link foi criado 

para ajudar você expande seu negócio. Colocamos 

você em primeiro lugar, dando você as soluções 

digitais de melhor valor.

Porque escolher Hotel Link
ALCANCE GLOBAL
Com Hotel Link, sua presença global é facilmente 

alcançável. Podemos fazer você expandir seu alcance.

Quartos para hóspedes - é simples assim.

EQUIPE DE APOIO
Nós protegemos você. Sempre que você precisar de 

ajuda nós estamos aqui para você. Estamos sempre 

preparados para dar você uma mão com tudo o que 

você precisa.



Motor 
de reservas

Assuma o controle total das atualizações de tarifas, inventário, 

parar vendas e promoções para sua propriedade. Gerar 

efetivamente, gerenciar e maximizar os lucros.

Nosso Booking Engine fornece todas as ferramentas de gestão 

para hotéis para otimizar os níveis de ocupação e receita.

Saber mais 

https://www.hotellinksolutions.com/pt-br/nossas-solucoes/motor-de-reservas/


Controle 
fácil das 
acomodações

Com o motor de reservas do Hotel Link, você pode 

fazer atualizações de forma fácil e instantânea nas 

informações do seu quarto de acomodação. Com 

apenas alguns cliques, você pode fazer atualizações 

nos tipos de quarto, imagens, descrições, configurações 

de cama, planos de tarifas e muito mais.



O sistema do Hotel Link foi projetado para permitir que as propriedades configurem e vendam qualquer tipo de 

configuração de quarto. Bangalôs, vilas, chalés, apartamentos, dormitórios ... todos se encaixam em nosso sistema.

Venda qualquer tipo 
de quarto

Ajustar as tarifas 
rapidamente

Você mantém controle total sobre as tarifas, disponibilidade, tempo mínimo de permanência, interromper vendas e 

muito mais para ajudar a otimizar os níveis de ocupação. Tudo em uma extranet amigável e fácil de usar, no seu idioma.



Notificações 
por SMS

Damos-lhe a opção de enviar notificações 

de reserva para qualquer celular via SMS, 

especialmente útil em destinos remotos onde o 

acesso à Internet pode ser intermitente.



Reservas por
TripAdvisor
O Hotel Link trabalha em estreita colaboração com o 

TripAdvisor para permitir que os viajantes reservem 

seus quartos diretamente no TripAdvisor. Ele oferece às 

acomodações uma maneira fácil de acessar esse poderoso 

canal de reservas e otimizar as conversões no maior site 

de viagens do mundo.



Conexão 
PMS

Hotel Link fornece uma integração perfeita com alguns 

dos mais populares Gerenciamento de Propriedades

Sistemas (PMS) no mercado.

Você pode usar sua solução PMS para gerenciar suas 

operações gerais e se beneficiar de reservas online via 

Hotel Link.

Forma de 
pagamento

Gateways de pagamento nunca foram tão convenientes.

Eles permitem que você processe cartões de crédito ou 

direcione pagamentos no site do seu hotel.

Hotel Link já está conectado a muitos pagamentos 

gateways, e somos capazes de nos conectar a novos muito 

rapidamente na maioria dos mercados.



Perfeitamente 
projetado

Nosso Booking Engine foi desenhado utilizando as 

melhores práticas do mercado. Criamos a maneira 

mais amigável, rápida e eficiente de os hóspedes 

reservarem sua acomodação.

Tudo que eles precisam para tomar uma decisão 

final de “compra” está bem ali, onde o botão 

Reserve agora está. O resultado: conversões muito 

melhores.




SELETOR DE DATA
Um calendário pequeno e interativo para 
seleção da data de check-in e check-out do 
hóspede diretamente na sua página inicial.


CHAMADAS PARA A AÇÃO
Nosso processo de reserva cria uma 
sensação de urgência nos visitantes e 
ajuda a estimular a ação “Reserve agora”.


OFERTAS ESPECIAIS
Liste e destaque suas acomodações 
descontos e promoções para hóspedes. 
Pay Stay, Descontos fixos, últimos minutos 
e muito mais.


EMBLEMA DE MELHOR TAXA
O selo de garantia de melhor tarifa permite 
os visitantes saberem imediatamente que 
encontraram a melhor tarifa disponível para 
reserva.


EXIT POP-UP
Ofereça um desconto instantâneo aos 
seus visitantes apenas quando eles estão 
prestes a deixar seu local na rede Internet. 
Uma análise final de custo-benefício.


CÓDIGO PROMOCIONAL
Campo promocional onde os visitantes 
devem inserir um código para desbloquear 
e aplicar o desconto. Isto permite 
descontos para grupos específicos.


CONVERSOR DE MOEDA
Permite que os visitantes vejam as tarifas 
dos quartos em moedas diferentes. É 
crucial para os visitantes decisão de 
compra.


CALENDÁRIO DE DISPONIBILIDADE
Um calendário de rolagem lateral o que 
torna mais rápido e mais fácil para os 
visitantes verificar a disponibilidade e 
tarifas por vários dias.


INCLUSÕES DE QUARTOS
Use-o para destacar características 
especiais que estão incluídos na tarifa 
do quarto. Welcome drink, Wi-Fi grátis e 
muito mais.

Principais Características



Canal GrátisUsando o mecanismo de reserva do Hotel Link, sua propriedade 

será listada automaticamente em www.accommodationcentral.net. 

É um portal que reúne uma ampla seleção de acomodações.

http://www.accommodationcentral.net


Avaliação 
de nossos 
clientes

HORIZON BLUE - Greece

“ Trabalhar com o Hotel Link não foi apenas um sucesso 

em vendas e distribuição, mas também um prazer para 

todos a nossa equipe do hotel. A facilidade de acesso e 

seu compromisso com orientação de vendas garante nossa 

prosperidade a longo prazo.

    

POUSADA DO CAPÃO - Brazil

“ Estamos muito satisfeitos com todos os aspectos do 

trabalho com o Hotel Link. O site responsivo que eles 

fornecem trouxe ótimos resultados para o nosso hotel 

e nos permitiu modernizar nosso processo de negócios. 

Muito obrigado a equipe inteira!

    

REEF HOLIDAY APARTMENTS - Seychelles

“ Nossa propriedade está extremamente satisfeita com o Hotel 

Link, nós não saberiamos o que fazer sem seus produtos 

e equipe de suporte. Absolutamente fantástico. Hotel Link 

Solutions é definitivamente o melhor parceiro para trabalhar!

    



www. h o te l l i n k s o l u t i o n s .co m

https://www.hotellinksolutions.com/pt-br/

