
59% de aumento anual na receita com as Soluções da Plataforma 
SynXis das Soluções de hospitalidade da Sabre 

Estudo de caso do Salinas Hotéis e Resorts
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Estudo de caso do Salinas Hotéis e Resorts

Os hoteleiros mais inovadores buscam criar uma marca que não só possa perdurar como também 

se adaptar ao ritmo das mudanças dos clientes quanto a preferências e alterações em tecnologia. 

Criar uma marca sustentável que possa evoluir conforme o mercado muda não é fácil. Contudo, é 

uma estratégia de negócio necessária para alcançar o sucesso a longo prazo. Ao adotar a mais 

recente tecnologia de hospitalidade, os hoteleiros estão mais capazes de articular sua proposta de 

valor em pontos de contato importantes que são os mais relevantes para os hóspedes atualmente. 

De maneira geral, fornecer uma experiência consistente e voltada para o hóspede aprimora a 

satisfação e aumenta a receita.
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Desafios que o Salinas Hotéis e Resorts 
enfrentou na América Latina

O Salinas Hotéis e Resorts recentemente mudou 
sua estratégia de distribuição para aumentar as 
promoções on-line com o objetivo de aumentar 
suas vendas diretas no site. Entretanto, eles não 
tinham as ferramentas necessárias para executar 
esta estratégia. 

Desafio 1: 
Motor de reservas desatualizado

Processo de reservas lento  
+ sem acesso móvel  
= oportunidades de reservas abandonadas

Isso levou os compradores do Salinas Resorts 
a fazer reservas através de um OTA em vez de 
diretamente em seu site, o que resultou em um 
aumento nos custos de reserva na forma de 
comissões de OTA.

Desafio 2: 
Concorrência

Hotéis e Resorts estava preocupado em perder 
alguns compradores para outras propriedades 
concorrentes próximas.

Desafio 3: 
Distribuição 

Outro problema que o Salinas Hotéis e Resorts 
enfrentou: seu sistema de distribuição anual 
não tinha capacidade para definir limites de 
disponibilidade para OTAs. Como resultado, os 
resorts não podiam controlar seu mix de canal 
para levar a reservas diretas. 

Desafio 4: 
Rastreio principal

Para complicar as coisas, a equipe não conseguia 
rastrear as vendas principais com e-mails de hotel, 
Google AdWords ou anúncios do Facebook. Essa 
ambiguidade tornou difícil entender realmente 
quais táticas de marketing foram bem-sucedidas, 
onde houveram oportunidades de negócios 
perdidas ou como otimizar a publicidade digital 
para permitir o crescimento de  
receita no futuro.
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Fornecendo uma experiência on-line de hóspede mais convidativa e em vários canais

O Salinas Hotéis e Resorts buscou as soluções de 
Hospitalidade Sabre para realizar sua estratégia 
de distribuição. Após analisar o panorama 
tecnológico atual e entender seus objetivos 
estratégicos, as Soluções de Hospitalidade Sabre 
trabalharam com a Salinas Hotéis e Resorts para 
implementar uma solução integrada, usando:

• SynXis Platform 
• SynXis Booking Engine 
• SynXis Central Reservations 
• Voice Agent 
• Channel Connect

O SynXis Booking Engine permitiu que o Salinas 
Hotéis e Resorts tivessem um foco maior no 
varejo e em promoções on-line através de 
uma plataforma de reservas SaaS moderna e 
escalável.

Implementar o SynXis Central Reservations 
permitiu ainda mais que o Salinas Hotéis 
e Resorts executasse suas estratégias de 
taxa, inventário e distribuição em seus canais 
indiretos (GDS e OTA) e diretos (call center e 
site) – alavancando ferramentas para aumentar 
ADR e ocupação com tarifa em tempo real e 
informações de inventário. Trabalhando em 
conjunto com o SynXis Central Reservations, o 
Channel Connect forneceu ao Salinas Hotéis 
e Resorts uma forma simples e eficiente de 
distribuir tarifas e disponibilidade on-line com 
OTAs. 

Agora, eles têm um único sistema para gerenciar 
de forma efetiva as restrições. Seguindo o 
sucesso dessas implementações, eles buscaram 
o Voice Agent para fornecer suporte aos seus 
agentes de call center com uma visão de hóspede 
completa com capacidades de CRM completas, 
incluindo status de fidelidade, informações de 
reserva e recursos de varejo para ajudar na venda 
cruzada e pacotes personalizados de upsell para 
hóspedes em potencial.

UI responsiva 
Um design intuitivo e amigável para 

plataforma móvel forneceu uma aparência e 
experiência consistentes para os hóspedes, 

independentemente do dispositivo

Caminho de reserva simplificado
Uma experiência de reserva sem atritos 

acelerou todo o processo de reserva

Preço promocional 
Uma capacidade de oferecer códigos 

promocionais exclusivo a hóspedes ou 
campanhas forneceu um maior insight e 

garantiu suporte à estratégia de distribuição

Vários recursos tiveram impacto significativo 
em suas conversões de canal direto: 

SynXis Booking Engine aumenta as taxas 
de conversão em até 65% por meio de um 
rígido foco em usabilidade e testes A/B.
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O resultado final

O Salinas Hotéis e Resorts experimentou mais reservas diretas em parte devido à 

ferramenta de reserva ágil e simplificada — complementada por uma solução integrada que 

os ajudou a mapear a estratégia de distribuição para execução. 

Ao poder personalizar ofertas de hóspedes e gerenciar tarifas e disponibilidade 

perfeitamente entre todos os canais de vendas, o Salinas Hotéis e Resorts obteve um 

crescimento anual de 59% nas receitas para 2017. 

O número de reservas cresceu 47% nas que eram feitas diretamente no site em 2017 e a 

fatia de vendas pelo site em diárias cresceu 22% em comparação a 2016.
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Fornecendo soluções inteligentes 
com resultados claros

As Soluções de hospitalidade da Sabre tem um longo e comprovado 
histórico de aprimorar a experiência do hóspede, identificar 
eficiências e economia de custos que, por fim, aumentam a receita 
e agregam valor. Nossa Plataforma SynXis Platform baseada em 
nuvem é usada em mais de 39.000 hotéis, resorts e cadeias em 
todo o mundo – fornecendo escalabilidade e integração perfeita ao 
gerenciar todas as necessidades de distribuição, operação e varejo 
em todos os pontos de contato da jornada do hóspede. Além disso, 
nosso SynXis Booking Engine fornece uma interface do usuário 
móvel altamente responsiva e amigável que leva a mais conversões 
e um aumento nas reservas diretas. 

Contate as Soluções de Hospitalidade 
Sabre para saber como podemos trabalhar 
juntos para ajudar você a diferenciar as 
suas propriedades de hotel ou resort e 
se destacar no cenário de viagens atual e 
competitivo.

shsSalesRequest@sabre.com +1 877 520 3646
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