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Idea firmy
Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz
dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje.
Realizujemy ją poprzez współpracę z różnego rodzaju obiektami noclegowymi, z dużymi, luksusowymi
hotelami, ośrodkami SPA oraz z małymi, rodzinnymi pensjonatami, zajazdami, hostelami czy domami
studenckimi.
Rozwiązania, które oferujemy ułatwiają użytkownikowi portalu znalezienie w sposób szybki i prosty
atrakcyjnego noclegu, właścicielom obiektów mogą pomóc zoptymalizować sprzedaż, a tym samym
zwiększyć zyski.

O nas
Travel Rent to portal informacyjno-promocyjny, który stawia na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
w zakresie promowania miejsc noclegowych.
Każdy obiekt noclegowy jest zlokalizowany na aktywnej mapie Polski znajdującej się na stronie
głównej i oznaczony ikonką właściwą dla danej kategorii obiektów.
Prezentacja obiektu opiera się na prezentacji poszczególnych pokoi, którymi dysponuje obiekt. Każdy
pokój posiada własną, rozbudowaną prezentację.
Użytkownik rezerwuje konkretny pokój. W dokonaniu wyboru ma mu pomóc m.in. wyszukiwarka za
pomocą, której może zawęzić kryteria wyszukiwania, a także lista zintegrowanych z mapą
użytecznych miejsc w okolicy, które mogą zadecydować o wyborze lokalizacji noclegu.
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Korzyści ze współpracy z Travel Rent
Nowoczesny system rezerwacji i płatności on-line
Rezerwacje 365 dni w roku przez 24 h
Bezpłatne powiadomienia SMS i e-mail o nowych rezerwacjach
Zwiększenie liczby rezerwacji przy jednoczesnym obniżenie kosztów obsługi, co w
rezultacie powoduje wzrost zysków
Możliwość nadzorowania i modyfikowania rozliczania rezerwacji dokonanych za
pośrednictwem portalu
Analiza skuteczności oferty dzięki bieżącemu dostępowi do statystyk

Travel Rent prowadzi zakrojone na dużą skalę działania marketingowo – promocyjne we własnym
zakresie realizowane przez profesjonalne firmy marketingowe, już niedługo będzie to
najpopularniejszy w Polsce portal o tematyce noclegowo-turystycznej.

Jak działamy
Każdy dysponent obiektu ma do dyspozycji własny panel administracyjny, z poziomu, którego może
zarządzać informacjami o obiekcie, jak również rezerwacjami i płatnościami.
Dzięki nowoczesnemu systemowi rezerwacji on-line zintegrowanemu z płatnością on-line
Przelewy 24 klienci przez całą dobę mogą dokonywać rezerwacji w Państwa obiekcie, jednocześnie
uiszczając opłatę za cały okres pobytu, co maksymalnie upraszcza system rezerwacji, pozwalając
zachować kontrolę nad dostępnością wolnych miejsc oraz dokonanymi płatnościami.
W dowolnym momencie Dysponent może samodzielnie edytować treść oferty, uzupełnić galerię zdjęć,
dodać film będący wizytówką obiektu, bądź modyfikować ceny pokoi ustalając sezony, a także
indywidualne ceny na konkretny dzień. Stworzyliśmy odrębną zakładkę w menu prezentacji obiektu, w
której będziecie Państwo mogli zamieścić swoje oferty specjalne dla gości.
Na portalu Travel Rent możecie Państwo bezpośrednio promować swoje usługi i budować
pozytywny wizerunek firmy. Warto wykorzystać ten nowy kanał sprzedaży, aby uatrakcyjnić swoją
ofertę, wzbogacić je o najnowsze rozwiązania, a w rezultacie zwiększyć zyski z działalności.
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Wybierz dogodny pakiet i rozpocznij z nami współpracę już teraz
Współpraca z naszymi partnerami opiera się na wyborze jednego z dostępnych pakietów.
Proponujemy dobranie pakietu, który najbardziej odpowiada Państwa oczekiwaniom lub prosimy o
skontaktowanie się w celu indywidualnego dopasowania oferty.

Pakiet Złoty
Pakiet Złoty to najbardziej rozszerzona forma prezentacji obiektu w serwisie. Pełne ogłoszenie
obiektu - nazwa, dane kontaktowe, zdjęcia, mapka, wyposażenie. W zakładkach będzie widoczny
opis,dodatkowa galeria zdjęć, oceny wraz z możliwością dodania oceny przez zalogowanego
użytkownika,
video oraz informacje o promocjach/pakietach. Wizualizacja wolnych/zajętych terminów w formie
kalendarza. Możliwość zaznaczenia interesującego użytkownika terminu na kalendarzu, automatyczne
przeliczanie opłaty za całość pobytu. Możliwość rezerwacji on line oraz płatności on line. Użytkownik
otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji sms/e-mail. Wszystko odbywa się automatycznie
z poziomu Klienta dokonującego rezerwacji i płatności przez Internet. Opłaty pobieramy za
zrealizowaną rezerwację.

Pakiet Srebrny
Pakiet Srebrny to pełne ogłoszenie obiektu - nazwa, dane kontaktowe, zdjęcia, mapka, wyposażenie.
W zakładkach będzie widoczny opis, dodatkowa galeria zdjęć, oceny wraz z możliwością dodanie
oceny przez zalogowanego użytkownika, video oraz informacje o promocjach/pakietach. Wizualizacja
wolnych/zajętych terminów w formie kalendarza. Możliwość zaznaczenia interesującego użytkownika
terminu na kalendarzu, automatyczne przeliczanie opłaty za całość pobytu. Możliwość rezerwacji on
line za pomocą formularza rezerwacji. W kolejnym kroku użytkownik otrzymuje maila z linkiem do
potwierdzenia rezerwacji oraz danymi kontaktowymi dysponenta obiektu. Jeżeli rezerwacja zostanie
potwierdzona kliknięciem w link bądź wykonaniem telefonu do Dysponenta, obiekt zostaje
zarezerwowany ręcznie przez Dysponenta obiektu a użytkownik otrzymuje sms/e-miał z
potwierdzeniem rezerwacji. Portal jest tylko narzędziem do kontaktu pomiędzy Klientem a
Dysponentem Obiektu. Klient musi potwierdzić a Dysponent Obiektu musi nanieść ręcznie w systemie
komputerowym rezerwację. Opłata od umieszczenia obiektu na portalu (bez względu na liczbę pokoi
w obiekcie), za określony czas, w formie abonamentu.
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Pakiet Brązowy
Pakiet Brązowy to pełne ogłoszenie obiektu - nazwa, dane kontaktowe, zdjęcia, mapka, wyposażenie.
W zakładkach będzie widoczny opis, dodatkowa galeria zdjęć, oceny wraz z możliwością dodanie
oceny przez zalogowanego użytkownika, video oraz informacje o promocjach/pakietach. Możliwość
wysłania zapytania dotyczącego wolnych terminów/rezerwacji obiektu w formie formularza. Brak
kalendarza. Opłata od umieszczenia obiektu na portalu (bez względu na liczbę pokoi w obiekcie), za
okres jednego roku, w formie abonamentu.

Pakiet Podstawowy
W pakiecie podstawowym użytkownik widzi podstawowe informacje o obiekcie, zdjęcie główne oraz
dane kontaktowe. Bez dodatkowej galerii zdjęć i opisów. Bezpłatnie, po uzyskaniu zgody od
Dysponentów Obiektów.
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Złoty

Srebrny

Brązowy

Podstawowy

Nazwa obiektu
Dane kontaktowe
Opis obiektu
Wyposażenie
Lokalizacja obiektu na mapie
Zdjęcia
Wideo
Oceny użytkowników
Kalendarz dostępności
Rezerwacja on line
Pakiety i promocje
Płatności on line (Przelewy 24)
Formularz rezerwacyjny
Wysyłanie zapytania rezerwacyjnego
Przeliczanie opłaty za całość pobytu
Natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji
sms/e-mail
Potwierdzenie rezerwacji sms/e-mail po
akceptacji właściciela obiektu
Panel administracyjny
Możliwość edycji obiektów
Lista rezerwacji z możliwością filtrowania
wg statusu
Zestawienia i statystyki
Eksport danych dotyczących rezerwacji do
Excela

Opłaty
Forma rozliczenia

Opłata za okres testowy

Opłata po okresie testowym

% od wartości
rozliczenia

Opłata stała za
określony czas:
30,60.90,180,365,
730 dni

Abonament
roczny

Bezpłatnie

6 m-cy 5%
wartości
rezerwacji

4 m-ce gratis

3 m-ce gratis

Brak promocji

10% wartości
rezerwacji

30zł/m-c
zniżka przy
abonamencie
powyżej 6 m-cy

120 zł rocznie

Bezpłatnie

Podane ceny są cenami netto.
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Szanowni Państwo
Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą. Ceny usług zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter
orientacyjny i mogą ulec zmianie. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo zawsze na naszej stronie
internetowej www.travelrent.pl w zakładce Pakiety.
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