
Ubytování 



Podpora prodeje ubytování 
formou slevov!ch voucher" 

Marketingov! nástroj pro hotely a ubytovací za"ízení 



Dáme voucher a Zachra#me turismus 
§  Online tr#i$t% Dáme voucher je komer&ní projekt iniciativy Zachra#me  

turismus na podporu prodeje slu$eb v cestovnímu ruchu 
 
§  Firmám v turismu p"iná$í marketingov! nástroj, jak pomocí prov%"ené 

incentivy zv!%it pov&domí, poptávku a prodej slu$eb 

§  Pou#íváme systém slevov!ch voucher', kter! se ji# v rámci sezóny 
covid 2020 osv%d&il v láze(ství a p'inesl v!razn! nár"st objednávek 

§  Jdeme vlastní cestou, nesni$ujeme hodnotu nabízen!ch slu$eb 



Jak to funguje? 
§  Emitujeme p'edem stanoven! po(et slevov!ch voucher" konkrétní 

nominální hodnoty dle kalkulace minimální útraty a o(ekávání hotelu 

§  Ka#d! voucher ponese unikátní kód a logo hotelu 
 
§  Vouchery vystavíme na kampa(ové stránce Dámevoucher.cz 

§  Spustíme online kampa( a vybídneme zákazníky ke stahování 

§  Po sta#ení zákazník vyu#ije voucher ke slev% p"i objednávce slu#by 



Nastavení a pravidla kampan& 
§  Kampa( má 2 období: 

§  1. vlna slou$í pro stahování voucher" zákazníky od-do 
p"íklad: stahovat m'#ete od 16.11.2020 do 31.12.2020 

§  2. vlna p'edstavuje termín nejzaz%í mo$nosti uplatn&ní voucheru 
p"íklad: voucher m'#ete vyu#ít nejpozd%ji do 30.6.2021 

§  Uplatnit lze v#dy jen 1 voucher na 1 objednávku slu#by (ubytování) 



Faktická podoba kampan& 
§  Vouchery distribuujeme ve dvou kanálech: 
 

§  Na kampa#ové stránce na Dámevoucher.cz (B2C) 
§  P'ímou nabídkou do korporátních firem (B2B) 

 
§  Sou&ástí B2C kampan% je minikampa( na sociálních sítích 

§  Sou&ástí B2B kampan% je aktivní zapojení korporát' do hry 



Vouchery a procesy v praxi 

vystavení voucher' 
na Dámevoucher.cz 

v rámci kampan% 

sta#ení voucheru 
zákazníkem zdarma 

&i distribuce voucher' 
do korporátních firem 

objednání ubytování 
a uplatn%ní voucheru 
v konkrétním hotelu 

vy"azení voucheru z evidence 

vyplacení provize za zprost'edkování 



Technické p'edpoklady 
§  Hotel musí b!t schopen obslou#it slevov! kód p"i objednávce: 

 
P'i objednání ubytování na webu a/(i v booking systému hotelu musí 
existovat pole, do kterého je mo$né vlo$it slevov! kód, a zárove# 
je t'eba ode(íst nominální v!%i slevy z celkové ceny objednávky. 
Nap'íklad vlo$it do poznámky rezervace nebo p'id&lit cenov! kód. 
Voucher lze rovn&$ uplatnit offline na recepci hotelu na(tením  
QR kódu v online aplikaci p'es fotoaparát smartphonu. 

§  Dle obchodní smlouvy posílá hotel na m%sí&ní bázi report o &erpání, 
rovn%# probíhá vyú&tování provize z prodeje 



Vouchery a dárkové poukazy 
§  Rozli$ujeme 2 typy slevov!ch incentiv, ka#dá má specifické v!hody: 
 

1.  Slevové vouchery  
o  s podmínkou minimální v!$e objednávky 
o  zákazník stahuje zejména pro sebe 
 

2.  Dárkové poukazy 
o  bez podmínek na minimální útratu jako sleva na slu#by 
o  zákazník kupuje zejména jako dárek pro n%koho jiného 

 
§  Ka$d! typ incentivy má specifické v!hody 



Vouchery a dárkové poukazy 
§  Individuální p"ístup k nabídce a spole&né kampani: 
 

1.  Vouchery a poukazy na v%echny slu$by 
o  zákazníkovi umo#níme &erpat dle podmínek na v$e 
o  maximální zásah na celou nabídku 
 

2.  Vouchery a poukazy na konkrétní slu$by a balí(ky slu$eb 
o  zacílíme na konkrétní balí&ky slu#eb, nebo je vytvo"íme 
o  podpora konkrétní nabídky na míru kampani 

 
§  V%e spole(n& propo(ítáme a zvolíme nejlep%í 'e%ení 



Podmínky pro vouchery 
§  Z ka#dého zákazníkem uplatn%ného voucheru si Dáme voucher  

ode&te 40 % hodnoty slevy jako provizi za zprost'edkování 
p"íklad: u voucheru na 500 K& nále#í 200 K& Dáme voucher 

 
§  Na základ% m%sí&ního vyú&tování a reportingu o &erpání slevov!ch 

voucher' Dáme voucher fakturuje hotelu nárokovanou provizi v&. DPH 

§  V!hodou tohoto modelu je pevn& daná v!%e provize pro Dáme voucher 
nehled% na v!slednou cenu objednávky nad rámec minimální útraty 



Podmínky pro poukazy 
§  Zákazník koupí dárkov! poukaz od Dáme voucher nap". za 500 K&  

na nákup ubytování v jakékoli v!$i 
 
§  Z ka#dého zákazníkem koupeného poukazu si Dáme voucher ode&te  

10 % hodnoty poukazu jako provizi za zprost'edkování 
p"íklad: z nákupu 500 K& nále#í 50 K& Dáme voucher a 450 K& hotelu 

 
§  Pro hotel to p"edstavuje faktickou slevu 50 K&, p"i&em# 450 K( získá 

zp&t po nákupu poukazu zákazníkem v rámci m&sí(ního vyú(tování 



Marketingová akce 1+1 
§  Velmi atraktivní a motiva&ní akcí pro zákazníka a zárove( lukrativní pro 

hotel je pak kombinace dárkov!ch poukaz" a slevov!ch voucher" 
 
§  Dáme voucher vystaví dárkov! poukaz na hodnotu nap". 500 K&  

a spustí kampa( s názvem 1+1 zdarma 

§  Zákazník koupí dárkov! poukaz od Dáme voucher za 500 K& a získá 
druh! „slevov! voucher“ na 500 K& s podmínkou minimální útraty 

§  Dárkové poukazy nelze pochopiteln& s(ítat a kombinovat v rámci 
jedné objednávky, druh! poukaz je navíc vázán minimální útratou 



P'ínosy pro hotel 
§  Oslovíte v&t%í mno$ství zákazník" skrze misi Zachra(me turismus 

§  Zv!$íte pov%domí o hotelu a nastartujete poptávku pro sezónu 2021 

§  Dostaneme vás do firem ke korporátní klientele a HR 
 
§  Platíte pouze provizi za zprost'edkování 
 
§  Nemusíte podrá#et cenu slu#by jako v p"ípad% slevov!ch portál' 

§  Pom'#eme vám s nastavením cenov!ch úrovní a rentabilitou akce 



pmhorakova@hotelmax.cz 
+420 602 210 999 


