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COVID-19 Sonrası Turizm Sektöründe Oluşacak Yeni İhtiyaçlardaki Fırsatlar
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COVID-19 Sonrası Turizm Sektöründe Oluşacak Yeni İhtiyaçlar &

Fırsatlar

Sektörü 2 başlıkta ele alacağız

OTELLER ACENTA ve TUR OPERATÖRLERİ



Oteller
Turizm ve otelcilik sektörü COVID-19’dan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Dünya Turizm Örgütü %3-4 olarak belirlediği 

uluslararası turist sayısındaki büyüme oranını -%20-30 olarak güncelledi. Ancak STR nin 02 Nisanda yayınladığı basın bültenindeki, 
salgını kontrol altına alan Çin’in 1-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşen doluluk oranlarındaki iyileşmeyi gösteren tablo ve son 2 

ayda Çin’de kapanan otellerin tekrar açılarak açık otellerin oranının %87’ye ulaştığını gösteren tablo umut verici görünüyor.

Kaynak :  https://str.com/press-release/str-mainland-china-hotel-industry-shows-early-signs-performance-recovery

https://str.com/press-release/str-mainland-china-hotel-industry-shows-early-signs-performance-recovery
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Oteller
Öne çıkan öngörüler

01

02

03

04

Personel sayısında azalma olacak

Maliyetleri düşürmek için işten çıkartma oranları yüksek 

olacak. Oluşan eksiği kapatmak için teknolojiyi ve 
mobili kullanmak gerekecek.

Oda satışında gelirler düşecek

Oda satışından gelirler düşeceği için maliyetlerin azaltılması 

her zamankinden daha çok önem kazanacak. Dikkatler Otel 
içindeki  farklı gelir kaynaklarına çevrilecek.

Temassız İletişim önem kazanacak

Müşterisi ile temassız iletişim kurabilenler ayakta kalacak. 

Mobil Teknoloji ile etkili ve anında iletişim önem 
kazanacak.

Misafirlerin alışkanlıkları ve 
beklentileri değişecek
Tüm dünyayı bu oranda etkileyen virus sonrasında 
günlük yaşamda olacağı gibi konaklama alanında da 

misafir alışkanlıkları ve beklentileri değişecek.
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Oluşan personel açığında misafirlerle karşılıklı iletişim için mobil uygulamamızı kullanmak büyük avantaj sağlayacak.
Misafir ile direkt iletişim kuran "Müşteri İlişkileri" ve "Operasyon Yönetim" personel sayılarındaki azalma sonucu otel

içinde müşteriyi yönetecek PRO MODÜLLER'e de her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulacak.

PUSH MESAJ PRO MODÜLLER

Otel içi misafire anlık ulaşma ve karşılıklı iletişim. 
«Guest contact» memnuniyet takibi anketlerin iletimi. 

Teknik Servis + Kat Hizmetleri + Operasyon Yönetim Talepleri 
Misafirlerin tüm talep ve ihtiyaçları app üzerinden toplanarak, 

az personelle çok işlem yapılabilecek.

A La Carte Rezervasyon, Pavillion Rezervasyon, SPA 
Rezervasyon, Ütü & Room Service modülleri kullanılarak hem 

az personel kullanarak daha çok işlem yapmak mümkün 
olacak, hem de hiçbir talep atlanmadan hizmet kalitesi 

korunmuş olacak.
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Personel eksikliğinde, Üretilecek çözümler.
Misafire dokunan her alanda personele ihtiyaç var. Personel eksikliğinde ortaya çıkacak sorunlar olacaktır.

Mobil uygulama kullanmadan eksik personel ile Mobil uygulama kullanımında

Sipariş vermek için garson beklemek İstediğin yere mobil uygulamadan sipariş

Yoğunlukta siparişin, talebin unutulması Uçtan uca entegre çözüm ile müşteri memnuniyeti

İlgisiz kalıp online'da şikayet yazmak
Günlük anket sonucu nokta atışı misafire ulaşmak

Otel içinde ekstra satışın sahipsiz kalması. Görünmeyen gelir kaybı
İstenilen müşteriye, istenilen zamanda ulaşan push mesaj ile ekstra satış 

artışı

Otel içindeki etkinlikler hakkında doğru bilgi alamamak Mobil uygulama ile tüm etkinlikler hakkında anında bilgi alabilme

Oda içindeki teknik ve kişisel ihtiyaçların doğru personele ulaşamaması Mobil uygulama ile ihtiyaçların anında iletilmesi ve kayıt altına alınması
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Oda satışında gelirler 
düşecek

Gelirlerin düşmesi ile dikkatler otel içindeki farklı 
gelir kaynaklarına çevrilecek

• A La Carte Restoran Rezervasyon ve Satışı,
• Restoranlarda Kav Şarap satışı,
• Pavillion satışı,
• Room Service satışı,
• Oda upgrade satışı,
• Late Checkout satışı,
• Maxi Bar satışı,
• Ütü-Yıkama-Kuru Temizleme satışı,
• Alan Transfer satışı,
• Excursion gibi birçok gelir kaynağını 

hareketlendirmek üzere günlük veya kişiye özel 
kampanyalar düzenlemek ve push notification 
özelliği ile misafirlere anında ulaşmak mümkün 
olacak.
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Otelimize hoşgeldiniz! 

Welcome hediyesi olarak
15 dakikalık relax masajı

için 18:00’de
spa merkezimize

bekliyoruz.

Your title five

Bugüne özel! A La Carte 
restoranlarımızda

yapacağınız 3 
rezervasyonunuzdan 1'i 

ücretsiz.

SON 5 PAVILION! Şimdi
rezervasyon yap, size 

özel meyve&içecek
kokteyl seti ikramımız

olsun.

İlk güne özel!
Vereceğiniz ilk siparişte
sepetinize ekleyeceğiniz
her ürünün 2.'si ücretsiz.

Your title five

Bavulda kırışan kıyafetler
canınızı sıkmasın diye,
2 ütü hizmetine 2 ütü

bizden hediye.

Tatilinizi 1 gün daha
uzatıyoruz. Size özel late 
checkout teklifimiz için

tıklayın.

Push Mesaj ile Satış 

Farklı gelir kaynaklarını hareketlendirmeye
yönelik kampanya örnekleri

Yanda yer alan örneklerin yanı sıra CRM ile 
toplanan datadan yola çıkarak:

Konaklama süresince A La Carte restoran, room 
service, ütü, Spa vb. herhangi bir hizmetten 

yararlanmayan misafirleri hizmeti denemeye 
teşvik etmek için özel kampanyalar  tanımlayarak 

yüksek adetlerde extra satış mümkün olacaktır.
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Temassız mobil iletişim önem 
kazanacak
Müşterisi ile temassız mobil iletişim kurabilenler ayakta kalacak. 

Etkili ve anında iletişim önem kazanacak.

Kısa, orta ve uzun vadede TEMASSIZ  mobil iletişim her 
zamankinden çok daha fazla önemli hale gelecek.

Kısa vadede farklı gelir kaynaklarını hareketlendirmek için otel
içinde anlık iletişim önem kazanacak.

Orta ve uzun vadede repeat guest oranlarını yükseltmek; ayrıca
ilerleyen dönemlerde tekrar benzeri bir kriz ortaya çıkması
durumunda hızlı aksiyon alabilmek, misafirleri anında
bilgilendirebilmek, iletişimde kalabilmek, alınan tedbirleri ve
yapılan hazırlıkları paylaşabilmek fark yaratacak.

Push Mesaj servisleri ve Mobil Info ekranlarını kullanarak, 
misafirlere ulaşma ve bilgi akışı anlık gerçekleşecek.



10

Misafir alışkanlık ve
beklentileri değişecek

Tüm dünyayı bu oranda etkileyen virus sonrasında
günlük yaşamda olacağı gibi konaklama alanında da 

misafir alışkanlıkları ve beklentileri değişecek.

Örneğin ;  misafirlerin açık büfeye verecekleri
tepkiye göre yemek sunumları A La Carte veya
farklı tarzlarda olabilir. 

Azalan personel sayısı ile bu tarz hizmetlerin
planlanması ve sorunsuz uygulanması için
teknolojiden yararlanmak şart olacak. 

Burada da mobil uygulama kullanımı önem
kazanıyor.
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Öne Çıkan Özellikler
COVID-19 sonrası önemi daha da artan özellikler

A La Carte 
Rezervasyon

Açık büfe belki de tarih olacağı için
restoranların planlanmasında

uygulama kullanımı önem
kazanacak. Anında bildirimler

ile satışların artırılması
sağlanacak.

Arıza & Talep
Yönetimi

Gelen arıza bildirimleri ve
talepler daha küçük

bir ekiple yöneti-
lebilecek.

Sipariş Yönetimi

Odaya siparişler ve hatta otel
içinde belirlenen bölgelere

siparişler uygulama ile
mümkün olacak.

İletişim
Misafire ulaşmak kolay 

olduğu gibi misafir de size 
ve hizmetlere kolay 

ulaşacak

Kampanyalar

Bildirimler ile kişiye özel 
kampanyalarınızı anında 

iletebileceksiniz

Info Ekranı
Otelin tüm imkanlarını 
tek ekranda ve güncel 

olarak sunmak
mümkün.

Anketler
Misafirlerin

memnuniyeti anlık
ölçülebilecek.



Acenta ve Tur Operatörleri

Tarih, turizm sektörünün ekonomik 
veya halk sağlığı krizlerinde ilk etkilenen 
sektör olduğunu gösteriyor. 

Ancak turizm aynı zamanda 
toparlanmayı da ilk başaran sektör 
olmuştur. IATA’nın raporunda da 
görebileceğimiz gibi, önceki hastalık 
salgınları 1-3 ay içinde zirve yaptı ve 6-7 
ay içinde salgın öncesi seviyelere 
döndü. 

COVID-19 salgını için delik daha derin ve 
küresel durgunluk nedeniyle iyileşme 
süresi daha uzun sürecek olsa da, 
turizmin krizler karşısında dirençli 
olduğunu biliyoruz.

Kaynak: https://www.travelport.com/sites/default/files/2020-04/iata-report.pdf

https://www.travelport.com/sites/default/files/2020-04/iata-report.pdf


Acentalar ve Tur Operatörleri
Aşağıda yer alan son günlere ait; 

Avrupa’daki uçak bileti aramalarını, Avrupa’daki uçak bilet rezervasyonlarını ve Avrupa’da krizi en ağır yaşayan ülke İtalya çıkışlı 
uçak bileti aramalarını gösteren tablolar da toparlanmaya dair umut veriyor.

Kaynak: https://www.traveldailynews.com/post/covid-19-insights-on-travel-impact-emea-by-sojern

https://www.traveldailynews.com/post/covid-19-insights-on-travel-impact-emea-by-sojern


14Acenta ve tur operatörleri için öne çıkanlar
Personel eksikliğinden dolayı, acenta ve tur operatörleri için de misafire anında ulaşma, şikayet & memnuniyet takibi, 

bilgilendirme, tekrar tercih edilme oranlarının artırılması gibi faydaların yanı sıra;  gelirlerin artırılması için EXCURSION ve 
otel dışı hizmetlerin satışlarını artırmak üzere mobil teknolojiyi kullanmak şart olacak.

PUSH MESAJ

Misafire anlık ulaşma ve karşılıklı iletişim. 
«Guest contact» memnuniyet&şikayet takibi anketlerin iletimi. 
Misafirlerin tüm talep ve ihtiyaçları app üzerinden toplanarak, 

az personelle çok işlem yapılabilecek.

EXCURSION ve EXTRA SATIŞLAR

Yaşanan COVID-19 krizi sonrası ortaya çıkabilecek personel 
azlığı, yakın iletişimin zorlaşması gibi olası durumlarda 

uygulama üzerinden kampanya gönderimi ile uygulama içi 
satışlar tüm misafirlere efektif bir ulaşma imkanı olacak.



Basında Son Durum
Turizm ve otelcilik sektöründen haberler
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https://www.turizminsesi.com/haber/deloitte-raporu-sektorun-olusacak-talebe-
hazirlikli-olmasi-gerektigine-dikkat-ce-26317.htm

https://www.turkiyeturizm.com/tuinin-1-8-milyar-euro-kredisi-bankalarca-onaylandi-
61552h.htm

https://www.turizminsesi.com/haber/deloitte-raporu-sektorun-olusacak-talebe-hazirlikli-olmasi-gerektigine-dikkat-ce-26317.htm
https://www.turkiyeturizm.com/tuinin-1-8-milyar-euro-kredisi-bankalarca-onaylandi-61552h.htm
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https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/04/18/son-dakika-bakan-ersoy-ic-turizm-
icin-tarih-verdi-mayis-sonuna-dogru

https://www.gmdergi.com/slide/bakan-ersoy-acikladi-otellerde-sertifikasyon-donemi-
baslayacak/

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/04/18/son-dakika-bakan-ersoy-ic-turizm-icin-tarih-verdi-mayis-sonuna-dogru
https://www.gmdergi.com/slide/bakan-ersoy-acikladi-otellerde-sertifikasyon-donemi-baslayacak/
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https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/turob-baskani-cok-daha-guclu-sekilde-turizmi-
surdurecegiz-6189300

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/salgin-sonrasi-acik-bufe-tarih-
olacak,PiYmdI0840CAnf4c8WH5aQ/hTDldlTDKEqJolpIH6V1gw

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/turob-baskani-cok-daha-guclu-sekilde-turizmi-surdurecegiz-6189300
https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/salgin-sonrasi-acik-bufe-tarih-olacak,PiYmdI0840CAnf4c8WH5aQ/hTDldlTDKEqJolpIH6V1gw
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https://www.turizmajansi.com/haber/bu-yaz-denize-girecegiz-diyen-italya-dan-ilginc-
proje-h37118

https://www.turizmajansi.com/haber/rezervasyonlarda-agustos-eylul-hareketliligi-
h37094

https://www.turizmajansi.com/haber/bu-yaz-denize-girecegiz-diyen-italya-dan-ilginc-proje-h37118
https://www.turizmajansi.com/haber/rezervasyonlarda-agustos-eylul-hareketliligi-h37094
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Teşekkür ederiz!


