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eDream BOOKING ühildub nüüd ka Siteminder´i channel manager`iga
Tallinn, Eesti – eDream Hotels avalikustas täna koostöö SiteMinder´iga, kes on maailma üks
suuremaid online kanalite juhtimist võimaladava tehnoloogia pakkuja. Hotellid, kes kasutavad
eDream Hotels´I kodulehe broneerimismootorit ( eDream BOOKING engine ) ja SiteMinder’I
channel manager´I saavad nüüd hindu ja tubade saadavust juhtida ühest kohast.
eDream BOOKINGU integratsioon SiteMinder’i channel manageriga lihtsustab hotellide tööd –
garanteeritud on hindade võrdsus erinevates online müügikanalites, ülemajutuse vältimine,
hotelli töötajatel on enam aega keskenduda klientide teenindamisele.
Neiburgs hotelli esindaja Dzintars Prieditsi kommentaar uue ühenduse kasutamisele: “Olen väga
rõõmus, et saan juhtida eDream BOOKING´u hindu ja saadavust läbi SiteMinderi. Ma pean
muutma hindu tihti ja uus integratsioon võimaldab mul hoida kokku väga palju aega”
eDream BOOKING on broneerimismootor hotelli kodulehele, millel on mitmeid unikaalseid
eeliseid nagu näiteks: kodulehega kohalduv kujundus, personaalne kohalik teenindus ja tugi,
kõik kohalikud keeled, s.h. Eesti keel, pangalingi ja pangakaardiga maksevõimalused ning kliente
otse tellima motiveerivad lisamoodulid.
“Oleme väga õnnelikud SiteMinderiga koostöö üle, kuna meil on mitmeid ühiseid kliente
Baltikumis ja Põhjamaades ning nüüd saame pakkuda oma klientidele veelgi paremat toodet. ”
ütles üks eDream Hotels asutajatest ja juhatuse liige Helina Viik.
“Oleme keskendunud kohalike iseseisvate hotellide teenindamisele, et aidata neil maksimeerida
otse kodulehelt tehtavat müüki ja ehitada üles pikaajalised kliendisuhted. SiteMinder on tõeline
turuliider ja me loodame nendega koostööst, et saame nüüd pakkuda veelgi paremat ja
efektiivsemat lahendust hotellidele”
SiteMinder´I kliendid on rohkem kui 30,000 hotelli üle maailma, väikestest sõltumatutest
hotellidest kuni suurte hotellikettideni. 40% ettevõtte klientidest asub Euroopas.
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eDream Hotels
eDream Hotels on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, pakkudes ainukesena Eestis hotellidele
täisvaliku teenuseid internetis edu saavutamiseks- multifunktsionaalne broneerimissüsteem
eDream BOOKING, kodulehe disain ja arendus WordPress sisuhaldussüsteemi peale, online
kampaaniad ning käibejuhtimise ja interneti müügi- ning turunduskoolituse programmid.
LIsainformatsiooni leiab siit www.edreamhotels.com.
SiteMinder
Siteminder on maailma üks juhtivaid hotellidele interneti müügi tarkvara pakkujaid, Siteminderil
on 30 000 klienti ligi 160s riigis üle maailma ja 600 partnerit, kelle tarkvara on intehreeritud
Siteminder´iga. Lisainformatsiooni ja toodete valiku leiab siit www.siteminder.com.

