
  
Het creëren van het perfecte, onbezorgde 

verblijf met meer waar voor je geld 



  

Samen met de andere internationale labels van HotelSpecials en ons 

zusterbedrijf BungalowSpecials, zijn wij een van de grootste 

specialisten op het gebied van korte vakanties in Europa.  

7 Labels 

Leisure specialist 8 Countries 

+4000 Partners 

Een korte introductie 
HotelSpecials is onderdeel van Hotel Booker B.V., dé specialist 
met 15 jaar ervaring in de hotelbranche.  



  

t Wij zijn marketing & communicatie experts 

We streven ernaar uw hotel naar een  
hoger plan te brengen 

Wij bieden het gehele jaar  
maatwerk-specials aan 

Samenwerken met ons is  
gemakkelijk en onbezorgd 

Wij streven naar continue innovatie en verbetering 

Wij maken beslissingen gebaseerd op data 

Wij zijn trots op onze transparante 
manier van communiceren 

Wij willen graag een langdurige relatie opbouwen 

Waarom zijn wij speciaal? 



  

Wat kunt van ons verwachten? 

We werken samen met de grootste channel managers zoals 
SmartHotel, RezExchange en Cubilis 

We maken met elke partner waarmee we samenwerken een 
maatwerk-accountplan, gebaseerd op uw behoeften en 
gecombineerd met de expertise van onze ervaren 
accountmanagers. Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen 
en welke doelen we willen bereiken. 

Samenwerken met ons is gemakkelijk en onbezorgd 

Het aanpassen van prijzen en beschikbaarheid kan 
gemakkelijk in ons Extranet 



  

Hoe kunnen we de sales verhogen? 

Data inzichten en marktonderzoek zorgen ervoor dat onze 
op maat gemaakte Specials uw hotel koppelen met de 
wensen van de klant 

Of u nu de boekingen wilt verhogen in het laagseizoen of een 
nieuw klantsegment wilt aanboren, onze op maat gemaakte 
Specials zijn ontworpen om de best mogelijke resultaten te 
bereiken.  

Wij bieden het gehele jaar maatwerk-specials aan 

Neem deel aan ons preferred partner programma en  
verhoog uw sales met 40% 



VIP Upgrade 
Special 

Incl. upgrade naar een  
luxere kamer 

Late check-out van  
minimaal 1 uur 

Het bieden en ontwerpen van specials staat centraal binnen ons bedrijf. 

Gebaseerd op data en boekingsgedrag bieden wij unieke specials aan om 

zo het perfecte verblijf aan onze klanten te kunnen aanbieden.  

 

Neem deel aan onze specials, zoals een aantal hieronder uitgelicht, en 

bereik een hogere ranking op onze websites.  

Wellness 
Special 

Incl. dagelijkse toegang 
tot de wellness 

Incl. zwembad, bubbelbad en  
minimaal 2 sauna’s 

Fiets 
Special 

  

Middenin de natuur of  
een fietsvriendelijke stad 

Gratis nacht 
Special 

Incl. 1 of meerdere 
gratis nachten 

Stimuleer een  
Langer verblijf 

We bieden meer dan 
15 maatwerk-specials 

Incl. dagelijks gratis  
fietsverhuur 



  

Hoe kunnen wij uw 
zichtbaarheid verhogen? 

Onze groeiende database van reisliefhebbers ontvangt 
wekelijkse uw beste deals in onze nieuwsbrieven 

Via onze marketingafdeling heeft u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende online- en offline campagnes.  

Wij zijn marketing en communicatie experts 

We zijn experts in SEA, affiliate marketing en 
meta zoekmachines  



Wij zijn 
marketing 
experts 
We bieden u de mogelijkheid om 

deel te nemen aan verschillende 

online- en offline campagnes.  

 

Al onze campagnes, van 

nieuwsbrieven tot advertenties, 

zijn ontworpen om de juiste 

doelgroep op het juiste moment te 

benaderen. 



Hoe presenteren wij uw hotel? 

We laten klanten zien wat ze kunnen verwachten van een 
verblijf in uw hotel 

Ons internationale team van content specialisten zal een unieke 
en boeiende tekst schrijven om zo onze gezamenlijke klant te 
inspireren voor een verblijf in uw hotel. 

Wij streven ernaar uw hotel naar een hoger plan te brengen 

We verzorgen afbeeldingen van hoge kwaliteit en 
complete en up-to-date informatie 

We geven klanten een voorproefje door reviews van 
andere gasten bij uw hotel te tonen 



We inspireren gasten te 
verblijven in uw hotel 
Naast het schrijven van uitgebreide en nauwkeurige informatie 

over uw hotel, creëren wij inspirerende content over unieke 

aspecten van uw hotelfaciliteiten en de omgeving.  



  

Wij zijn de digitale generatie 

Het monitoren en optimaliseren van de klantbeleving staat 
centraal bij ons team van UX designers 

We zijn ondernemers en streven naar de best mogelijke 
beleving voor onze klanten.  

Wij streven continue naar innovatie en verbetering 

Ons IT team gebruikt de nieuwste en meest 
innovatieve technologieën  

We staan in de voorhoede van digitale ontwikkeling 



Onze website is mobile en 
tablet friendly 



  

Big Data zit in onze DNA 

Onze dynamische ranking zorgt ervoor dat de juiste hotels 
voor de juiste klant op het juiste moment getoond worden 

We zijn data gedreven: alle beslissingen die we maken, zijn 
gebaseerd op data en geeft ons een concurrentievoordeel in de 
markt.  

Wij maken beslissingen gebaseerd op data 

Onze waardevolle data zorgt ervoor dat uw op maat 
gemaakte accountplan geoptimaliseerd is voor onze 
klanten 

We richten ons op de juiste doelgroep met onze 
campagnes gebaseerd op data 



We zijn een betrouwbaar merk 

Klanten geven ons een 8.5 op Trustpilot 

Onze uitmuntende service desk is het eerste contact moment 
voor onze klant, zowel voor, tijdens en na de boeking. 

Wij zijn trots op onze open en 
transparante manier van communiceren 

We bieden een transparante en veilige 
boekingsomgeving, gecertificeerd door verschillende 
keurmerken 

We hebben meer dan 1 miljoen blije klanten per jaar 



  

Wij willen graag een langdurige relatie opbouwen 

“Door de korte lijnen met de accountmanagers kan er snel  

geschakeld worden op het moment dat het nodig is.”  

Aldus Evert Mannaart, Van der Valk Hotel Amersfoort A1.  

 

“HotelSpecials is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en  

deals voor onze hotels om deze zo optimaal mogelijk aan te bieden aan de klant!”  

Aldus Anne de Ruiter, NH hotels.  

Samen werken met ons is 
gemakkelijk en onbezorgd 



  

Bent u de perfecte match 
 voor het perfecte verblijf?  


