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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.



Serviços   
Premium

Desde o aumento das taxas de conversão na web 

até o monitoramento das avaliações dos hóspedes, 

o Hotel Link permite que você faça mais com sua 

presença online.

Os hoteleiros e proprietários de hoje precisam 

se esforçar para aproveitar e maximizar todas as 

oportunidades. E nós ajudamos você.

Saber mais 

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


Gerente de sucesso 
do cliente

No Hotel Link, conhecemo-lo de perto e oferecemos 

consultas personalizadas sobre todos os aspectos 

da sua presença online. 

Considere isso como um roteiro de marketing online 

para ajudá-lo a descobrir quais áreas, desde o 

design da web até a estratégia de conteúdo, de sua 

vitrine precisam ser melhoradas.

Obtenha uma consultoria hoje

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


Marketing
   digital

Nós sabemos como é gerenciar internamente 

campanhas de marketing multi-channel, cross-channel 

e de mídia social. 

Vamos ajudá-lo a construir a presença de sua marca e 

aumentar sua base de fãs sem depender de OTAs.

Explore as ferramentas

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


Sites
 Personalizados

Mude a maneira como você vende quartos. 

Ajudamos os hoteleiros e proprietários de 

imóveis a elevar sua fachada de compras online, 

projetando sites personalizados que falam ao seu 

público-alvo. 

Personalize os recursos. Otimize os resultados. 

Priorize seus convidados.

Saber mais

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


Gerente de 
 Reputação

A plataforma tudo-em-um com mais de 140 sites 

de revisão de viagens. O Reputation Manager 

permite que você navegue pelas avaliações dos 

hóspedes em um só lugar em tempo real.

Monitore e gerencie o que está sendo dito sobre 

sua acomodação com facilidade.

Saber mais

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


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/

