
Implementação do Sabre SynXis Booking Engine resulta em aumento 
de 37% a.a. em conversões de reserva

Estudo de caso do New Victorian Hotel Group



Desafios de mercado frente ao 
New Victorian Hotel Group

O New Victorian Hotel Group foi fundado em 2002 com dois pequenos hotéis 
em comunidades menores do Nebraska. Hoje, a rede de hotéis independente 
cresceu para 6 hotéis e 459 quartos, oferecendo todas as facilidades de 
um hotel de grande escala por um preço acessível. As propriedades do 
grupo estão localizadas em cidades do Nebraska, incluindo Lincoln, Omaha, 
Kearney, York e Norfolk, além de um na localidade de Sioux City, Iowa.
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 O desafio: concorrência acirrada

Apesar do New Victorian Inn and Suites ter sido 
reconhecido como um hotel local de primeira 
classe no Nebraska, a rede independente 
enfrentava uma concorrência cada vez maior, com 
redes de hotéis maiores entrando no mercado 
local. Para aumentar as reservas e ocupar 
os quartos, os concorrentes baixaram suas 
tarifas diárias médias. Para piorar a situação, o 
mecanismo de reservas do New Victorian Inn era 
ultrapassado e confuso, exigindo várias etapas 
para concluir uma reserva. Muitas características 
modernas importantes também estavam 
ausentes, tornando difícil para os compradores 
tomar uma decisão final quanto à reserva.

O New Victorian Hotel Group não estava bem 
posicionado para lidar com os comportamentos 
do consumidor ao reservar um hotel on-line. De 
acordo com estudos recentes, os viajantes de 
lazer em média visitam mais de quatro sites em 
busca do melhor hotel, na melhor localização, 
com o melhor quarto e, claro, com o melhor preço. 

O preço é normalmente o fator que incentiva a 
conversão. No entanto, existem outros fatores 
que podem ter um impacto maior na conversão e 
não têm impacto negativo no RevPAR. De acordo 
com uma recente pesquisa da Phocuswright, o 
fator mais influente na realização de reservas 
online é a facilidade de uso do mecanismo de 
reservas (54%), seguido pelos melhores preços 
(43%), proporcionar uma boa experiência anterior 
(37%) e confiança na marca (37%)1. Melhorar a 
facilidade de uso de um site não apenas tem o 
benefício de melhorar a experiência do hóspede 
como também pode causar um impacto real na 
conversão.

Enquanto a jornada on-line dos hóspedes pode 
começar com um campo de busca em branco, 
a reserva final depende de muitos fatores. Para 
os hoteleiros, o objetivo final é garantir que a 
pesquisa termine no site do hotel com uma 
reserva direta.
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A solução: dar aos hóspedes do hotel uma experiência 
de reserva on-line aprimorada 

Para converter mais pesquisas on-line 
em reservas e proporcionar uma melhor 
experiência aos hóspedes, o New Victorian 
Inn and Suites procurou atualizar o seu 
mecanismo de reservas existente e 
implementou o SynXis Booking Engine da 
Sabre Hospitality Solutions. 

O SynXis Booking Engine forneceu ao New 
Victorian Inn and Suites uma plataforma de 
reservas SaaS flexível, escalável e com foco 
em varejo.

Existem vários recursos que tiveram um 
impacto significativo nas conversões 
diretas de canal:

UI moderna - Um design intuitivo e focado 
em dispositivos móveis que reduziu 
as etapas de reserva de seis para três 
em desktops e dispositivos móveis, 
melhorando toda a experiência de reserva.

Disparadores de urgência - Informações 
adicionadas sobre o número de 
compradores atuais e quartos restantes 
criaram um maior senso de urgência para 
os compradores no caminho da reserva.

Personalização - Uma experiência de compra 
dinâmica com base no status de lealdade e 
informações adicionais personalizadas dos 
hóspedes otimizaram a experiência para 
impulsionar a conversão, as vendas secundárias 
e os upgrades.

Capacidade de comparação de preços de OTA 
para fornecer aos compradores comparações 
de preço de OTA para sua propriedade 
diretamente em seu site, garantindo aos 
hóspedes maior tranquilidade e incentivando-os 
a fazer reservas diretas.

A implementação foi rápida, proporcionando 
uma vantagem de velocidade para o mercado 
para enfrentar mercados desafiadores e 
competitivos. O recurso SynXis Booking 
Engine Designer forneceu uma ferramenta 

de autopersonalização que permitiu que o 
New Victorian Inn and Suites criasse uma 
experiência de reserva que atendesse às suas 
necessidades exclusivas de marca.



 
Resultados de sucesso rápidos: 

Com o poder do SynXis Booking Engine, o New Victorian Inn and Suites alcançou 
um aumento de 37% no valor ao ano nas reservas diretas de hotéis em 2017. 
Eles também experimentaram redução nas taxas de rejeição e aumento nas 
conversões, em parte devido à facilidade de uso. Agora, eles podem solicitar que 
os hóspedes façam reservas, além de trazer ofertas personalizadas e promover a 
transparência com as comparações de preços das OTA.

New Victorian Inn and Suites 
alcançou um aumento de 37% no 
valor ao ano nas reservas diretas

37 %
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Procurando um mecanismo de reservas para influenciar hóspedes a reservar 
diretamente? O SynXis Booking Engine da Sabre foi criado para converter, 
fornecendo uma média de crescimento de 10% nas conversões, com transações 
de 18 milhões de quartos por dia e US$ 4,6 bilhões em vendas.

Contate seu Gerente de Contas de Soluções de Hospitalidade Sabre ou entre 
em contato com shsSalesRequest@sabre.com para saber mais sobre como 
podemos aumentar as conversões do seu hotel ou rede.

Soluções de reservas comprovadas com 
resultados comprovados
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