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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.
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  manager

O Channel Manager conecta tarifas, disponibilidade, interrompe a 

venda e muito mais detalhes para todos os principais canais online, 

como Agoda, Expedia e Booking.com. Suas atualizações de dados são 

compartilhadas automaticamente com todos canais conectados.

Saber mais 

https://www.hotellinksolutions.com/pt-br/nossas-solucoes/channel-manager/


Conexão 
perfeita

Conecte-se ao mundo. Gerencie seu inventário 

online de distribuição com nosso poderoso 

Channel Manager e fique atualizado sobre como 

suas agências de viagem online preferidas estão 

ajudando você a maximizar a exposição da marca.



A paridade de 
tarifas é fácil

O Hotel Link torna extremamente fácil para você obter a 

paridade das tarifas- tarifas consistentes para toda a sua 

distribuição online de canais. Também é possível ajustar suas 

tarifas para OTAs específicas, permitindo que você tenha 

uma estratégia de preços diferente para cada um de seus 

canais de vendas.

rate parity different rates



Hotel Link conecta sua propriedade ao mundo dos 

sites de reservas líderes, fornecendo um serviço 

confiável e uma maneira segura de gerenciar a 

distribuição online de sua propriedade.

Estamos sempre expandindo nossa rede online 

conectando nosso sistema a mais e mais canais, 

global e regional. 

OTAs locais 
e globais

VERJA AS INTEGRAÇÃO

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


Principais benefícios


ECONOMIZAR TEMPO
Automatize a distribuição de estoque e 
pare manual demorado e não confiável 
atualizações.


MAIS VISIBILIDADE
Seja listado em todos os importantes 
canais de OTA para atingir um público 
amplo.


GESTÃO DE TAXAS
Ajuste facilmente as tarifas em tempo real 
para manter a tarifa de paridade ou outras 
promoções especiais.


GESTÃO CENTRAL
Todos os detalhes da reserva são 
automaticamente retirados das OTAs para 
mais controle.


ATUALIZAÇÕES INSTANTÂNEAS
Envie imediatamente a disponibilidade 
para os canais conectados e recupere 
reservas rapidamente.


REDUZIR ERROS
Conectividade automatizada significa 
menos espaço para erro humano em 
tarifas e disponibilidade.



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/

