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Online vs. Offline Κρατήσεις





Κανάλια Διανομής και Πώλησης
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Διανομή
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Πως επηρεάζονται οι Αμερικανοί για 
επιλογή του Ταξιδιού τους

https://www.condorferries.co.uk/us-tourism-travel-statistics

https://www.condorferries.co.uk/us-tourism-travel-statistics


Online Travel Agents – OTA (B2C)

• Γενικά
• Expedia (https://www.expedia.com)
• Booking.com (https://www.booking.com)

• Γεωγραφικά Κριτήρια
• Hotel Bonanza (https://www.staybonanza.com)
• Ostrovok (https://www.ostrovok.ru)
• Agoda (https://www.agoda.com)
• Ctrip (https://www.ctrip.com)

• Κοινωνικά/Οικονομικά Κριτήρια
• Tablet Hotels (https://www.tablet.com)
• Prestigia (https://www.prestigia.com)
• Hostelworld (https://www.hostelworld.com)

• Εξειδικευμένα Κανάλια
• HotelTonight (https://www.hoteltonight.com)
• HotelPlanner (http://hotelplanner.com)

https://www.expedia.com/
https://www.booking.com/
https://www.staybonanza.com/
https://www.ostrovok.ru/
https://www.agoda.com/
https://www.ctrip.com/
https://www.tablet.com/
https://www.prestigia.com/
https://www.hostelworld.com/
https://www.hoteltonight.com/
http://hotelplanner.com/


Online Tour Operator (B2B)

• Γενικά
• Webbeds Group (https://www.webbeds.com) 
• Hotelbeds (https://www.hotelbeds.com/home)
• HotelsPro (http://metglobal.com)

• Γεωγραφικά
• Hotusa Group (http://www.hotusa.com) 
• Sunhotels (http://sunhotels.com/)
• AVRA Travel (http://avra.travel/) 

• Εξειδικευμένα
• Welcomebeds (http://www.welcomeincoming.com) 
• Jet2Holidays
• TUI

• Προώθηση σε GDS
• HoteREZ (https://www.hotelrez.net) 
• RecOnline (http://recolnine.com/)

https://www.webbeds.com/
https://www.hotelbeds.com/home
http://metglobal.com/
http://www.hotusa.com/
http://sunhotels.com/
http://avra.travel/
http://www.welcomeincoming.com/
https://www.hotelrez.net/
http://recolnine.com/


Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης

• Σε ποια κανάλια πώλησης λιανικής υπάρχει καταχώρηση (συμβόλαιο 
και όχι εμφάνιση)

• Σε ποια κανάλια πώλησης Χονδρικής υπάρχει συμβόλαιο

• Με τι τιμή (Nett rate, Λιανική, άλλη έκπτωση, κλπ)

• Διαθεσιμότητες (allotment ή free sales)

• Τι όγκο κρατήσεων δίνει κάθε κανάλι 

• Τι ποσοστό επί του συνόλου του τζίρου αντιπροσωπεύει κάθε κανάλι

• Ποιο είναι το ποσοστό ακυρώσεων για κάθε κανάλι

• Ποιος είναι ο χρόνος μεταξύ της κράτησης και της άφιξης για κάθε 
κανάλι



Κατηγορίες Καναλιών

• GDS and Intermediaries
• 3rd Party Travel Sites
• Corporate Travel
• Destination Sites
• Tour Operators & Travel Agents
• Search & Meta-Search Engines
• Meeting Planner & Group Travel
• Video Sites
• Booking Technology Partners
• Portal & Travel Sites







Online Travel Agents – OTA (B2C)

• Expedia (https://www.expedia.com)

• Booking.com (https://www.booking.com)

• Hotel Bonanza (https://www.staybonanza.com)

• Orbitz (https://www.orbitz.com)

• Agoda (https://www.agoda.com)

• Hotel.de (https://www.hotel.de)

• Hotwire (https://www.hotewire.com)

• Travelocity (https://www.hotwire.com)





Booking.com

• Όλων των ειδών τα καταλύματα

• Διατίθενται σε πάνω από 40 γλώσσες

• 2.563.380 καταχωρίσεις συνολικά

• Πάνω από 143.172 προορισμούς 

• 230 χώρες και επικράτειες σε όλο τον κόσμο

• Καθημερινά κρατήσεις για πάνω από 1.550.000 διανυκτερεύσεις

• Η προμήθεια στην Ελλάδα ξεκινάει από 15%

• Επισκεψιμότητα , το 42.60% άμεσα,  το 35,83% ψάχνει την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 2.45% από 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 11.14% από παραπομπές 

• Μέσος όρος επισκέψεων τον μήνα 550 Εκατομμύρια Χρήστες

• Μέσος όρος ακυρώσεων 39% επί των πραγματοποιηθέντων κρατήσεων

• Brands: Priceline, KAYAK, Agoda, Rentalcars.com, Opentable

• Περισσότερα από 12.000 Affiliate sites

• Συνεργασία με TUI για πώληση πακέτων μέσω της Booking.com

• Η δαπάνη για marketing της Booking Holdings, το 2018 ήταν $4,96 δισ. 



Expedia

• Ιδρύθηκε ως τμήμα της Microsoft τον Οκτώβριο του 1996

• Το Expedia Group είναι κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως με εκτενές πορτφόλιο
εμπορικών επωνυμιών (brands)

• Προμήθεια από 15% έως30%

• Περισσότερα από 60 Μ. μοναδικοί επισκέπτες την ημέρα

• Επισκεψιμότητα , το 44.32% άμεσα,  το 43.27% ψάχνει την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 0.99% 
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 7.67% από παραπομπές (tripadvisor, cheapflights, trivago
κα)

• Μέσος όρος ακυρώσεων 25% στις πραγματοποιηθέντες κρατήσεις

• Brands: Hotels.com, Egencia, Orbitz, Trivago, Travelocity, Hotwire, Wotif (lastminute.com.au, το 
lastminute.co.nz και το travel.com.au), eBookers, CheapTickets, Classic Vacations, Homeaway (VRBO, 
τη VacationRentals.com, τη Homelidays, την OwnersDirect, την Abritel HomeAway, τη FeWo-direkt, 
την Toprural, την Bookabach, τη Stayz και την AlugueTemporada)

• Επιπλέον 150 sites σε πάνω από 70 χώρες

• Η δαπάνη για marketing της Expedia Group, το 2018 ήταν $5,68 δισ. 



Hotel Bonanza

• Βασική αγορά η Βρετανική

• Ποσοστό της προμήθειας 8% 

• Εγγραφή συνδρομητών με 14,50 EURO τον χρόνο

• Τα μέλη λαμβάνουν έκπτωση έως 40%

• Επισκεψιμότητα, το 82.29% άμεσα,  το 15.76% ψάχνει 
την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά και το 1.71% από 
παραπομπές



Splendia

• Απευθύνεται μόνο σε luxury hotels και boutiques

• Το ξενοδοχείο πληρώνεται 30 μέρες πριν την άφιξη των 
πελατών

• Η ακύρωση πληρώνεται στον ξενοδόχο και όχι στην 
splendia

• Η προμήθεια είναι 15-25% αναλόγως τις συνολικές 
κρατήσεις

• Μέση επισκεψιμότητα 145Κ / μήνα

• Επισκεψιμότητα, το 25.98% άμεσα,  το 57.22% ψάχνει 
την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 2.43% από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και το 12.70% από παραπομπές



Trip.com
(Ctrip.com)

• Καλύπτει από υψηλά και μεσαία ξενοδοχεία έως Β&Β, 
inns, youth hostels, apartments και budget hotels 

• Η προμήθεια στην Ελλάδα είναι 10-25%

• Μέση επισκεψιμότητα 8,5 Εκατομμύρια τον μήνα

• Επισκεψιμότητα, το 25.52% άμεσα,  το 45.77% ψάχνει 
την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 1.26% από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και το 19.60% από 
παραπομπές



Ostrovok

• Κύρια αγορά η Ρώσικη

• Μέλος του group emergingtravel.com (zenhotels, 
ratehawk, b2b.ostrovok.ru) 

• Η προμήθεια στην Ελλάδα είναι 18%

• Η ακύρωση ορίζεται αποκλειστικά από τον ξενοδόχο

• Μέση επισκεψιμότητα 5,5 εκατομμύρια τον μήνα

• Επισκεψιμότητα, το 25.96% άμεσα,  το 36.15% ψάχνει 
την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 2.92% από μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και το 22.32% από παραπομπές



Agoda

• Κύρια αγορά η Ασιατική (έδρα την Ταϋλάνδη)

• Η προμήθεια στην Ελλάδα είναι 5-15% και 
ανεβαίνει ως 25-30%

• Μέση επισκεψιμότητα 41 εκατομμύρια τον μήνα

• Επισκεψιμότητα, , το 33.52% άμεσα,  το 43.52% 
ψάχνει την ιστοσελίδα με λέξεις κλειδιά, το 
3.08% από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 
13.30% από παραπομπές (chinesean.com, 
tripadvisor.com κα)



HotelTonight

• Mobile-only – platform – χρήση μόνο από κινητές συσκευές (αρχές 
του 2020 άνοιξε και την αναζήτηση από το web)

• Μόνο για last minute κρατήσεις

• Διαθεσιμότητα μόνο για το επόμενο 24ωρο

• Georates: επιτρέπει στα ξενοδοχεία να προσφέρουν δυναμικά 
καλύτερες τιμές σε χρήστες που είναι πιθανό να κάνουν κράτηση 
με βάση την τοποθεσία

• Προμήθεια μέχρι 15%

• Ιδανικό για city hotels

• Στοχεύει στην αγορά κυρίως των Millennials αλλά και των 
businessmen



Airbnb

• Περισσότερους από 150 εκ. χρήστες

• Καταλύματα σε 220 χώρες και 100 χιλ. πόλεις

• Τον Ιανουάριο του 2020 είχε 91 εκ. επισκέψεις και το 
50% της συνολικής χρήσης από mobile συσκευές

• Από τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε το Ξενοδοχειακό

• Οι χρήστες το 2018 ήταν: 36% μεταξύ 25-34 ετών, 
23% μεταξύ 35-44 ετών, 15% μεταξύ 18-24 ετών, 
14% μεταξύ 45-54 ετών, 7% μεταξύ 55-64 ετών και 
5% πάνω από 65 ετών



Online Tour Operator (B2B)

• Webbeds Group (https://www.webbeds.com)

• Hotelbeds (https://www.hotelbeds.com/home)

• Hotusa Group (http://www.hotusa.com)

• AVRA Travel (http://avra.travel/)

• Welcomebeds (http://www.welcomeincoming.com)

• HotelREZ (https://www.hotelrez.net)

• HotelsPro (http://metglobal.com)



HOTELBEDS

• Πουλάει σε περισσότερους από 60 χιλιάδες 
μεταπωλητές (b2b, τουριστικά γραφεία, OTAs, κλπ)

• Περισσότερα από 180 χιλ. καταλύματα

• Παρουσία σε 185 χώρες

• Group με Bedsonline, hotelextras, isango, 
lastminutetravel.com, Hotelopia



Webbeds

• Διαθέτει περισσότερα από 300Κ καταλύματα σε 
12.000 προορισμούς

• Διανέμει σε περισσότερους από 20,000 μεταπωλητές

• Πώληση σε περισσότερες από 130 χώρες

• Παράγεται 1 κράτηση κάθε 14 δευτερόλεπτα

• Group με JacTravel, Sunhotels, Lots of Hotels, 
Totalstay, Destinations of the World (DOTW) και FIT 
Ruums



AVRA.Travel

• Ελληνική εταιρεία DMC (Destination Management 
Company)

• Διανέμει σε Jet2Holidays, Hotelplan, OnTheBeach, 
LoveHolidays, Travellink, Hotelston, vtours

• Πληρωμή ξενοδοχείου με εκκαθάριση κάθε μήνα για 
τον προηγούμενο μήνα



Πως θα δημιουργήσω το 
μείγμα των Καναλιών (Channel 
Mix);



Top Ten Sales and Distribution Channels

Top Ten Sales and Distribution Channels

a/a 2017 2018 2019 2020 2021

1Booking.com Booking.com Booking.com Booking.com Booking.com

2Expedia Expedia Expedia Expedia Expedia

3Hotelbeds Hotelbeds Hotelbeds Hotelbeds Hotelbeds

4MrAndMrsSmith Airbnb Airbnb Airbnb Airbnb

5Airbnb TravelTripper TravelTripper BookOnlineNow BookOnlineNow

6GTA MrAndMrsSmith Special Tours TravelTripper TravelTripper

7BookOnlineNow BookOnlineNow MrAndMrsSmith Special Tours MrAndMrsSmith

8TravelTripper GTA SunHotels SunHotels SunHotels

9SunHotels SunHotels BookOnlineNow MrAndMrsSmith Agoda

10Special Tours Special Tours Ostrovok Ostrovok Ostrovok



Κρατήσεις ανά κανάλι



Έσοδα ανά κανάλι



Booking Window ανά κανάλι

Booking Window per Channel

a/a Channel Days

1 Agoda 28,20

2 Airbnb 63,86

3 Booking.com 66,25

4 BookOnlineNow 65,51

5 Expedia 71,15

6 GTA 36,33

7 Manual 51,04

8 Hotelbeds 73,99

9 Hotusa 116,40

10 MetGlobal 57,67

11 MrAndMrsSmith 25,89

12 Ostrovok 18,06

13 Special Tours 32,70

14 SunHotels 76,94

15 TravelRepublic 72,00

16 TravelTripper 90,14



Στόχοι δημιουργίας μείγματος καναλιών

• Διασπορά κινδύνου

• Πωλήσεις

• Marketing – Έκθεση στο Διαδίκτυο

• Τοποθέτηση προϊόντος

• Άνοιγμα νέων αγορών



Η Επιλογή των OTAs 1/3

• Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
• Ο ΟΤΑ προσφέρει νέα τμήματα της αγοράς που δεν μπορείτε να φτάσετε 

άμεσα; 

• Θα επωφεληθείτε από τον γεωγραφικό και δημογραφικό στόχο της; 
Χρησιμοποιήστε OTA για να προσεγγίσετε νέα ακροατήρια!

• Αποφασίστε ποια σύνδεση πελάτη θέλετε ή χρειάζεστε. 

• Μπορεί ο ΟΤΑ σας να διευκολύνει στην άμεση επαφή με τους πελάτες σας;

• Υπάρχει λειτουργική εφαρμογή; 

• Η διαδικασία κράτησης και η διανομή εισιτηρίων υποστηρίζουν την επιχείρησή 
σας; 

• Αυτός ο ΟΤΑ συνεργάζεται με άμεσους ανταγωνιστές ή μεγάλους παίκτες που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή ή τις κρατήσεις σας;



Η Επιλογή των OTAs 2/3

• Πως θα εγγραφείτε;
• Ισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για την επιχείρησή σας; 

• Αντικατοπτρίζουν τον τύπο του καταλύματός σας ή υπάρχουν σημεία που θα 
λειτουργήσουν ως εμπόδια;

• Η πολιτική ακύρωσης είναι λειτουργική για το ξενοδοχείο σας; 

• Αντανακλά τις ανάγκες της επιχείρησής σας για να προετοιμαστείτε για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες σας, για να εξασφαλίσετε ικανοποιητικό έσοδο;

• Ποια είναι η πολιτική επιστροφής χρημάτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες; 

• Πόσο ευελιξία παρέχεται και στα δύο μέρη και πώς θα αποζημιωθείτε για μη 
εμφάνιση;

• Ποια νομίσματα πληρωμής προσφέρουν; Θα πληρώσετε στο τοπικό ή το 
προτιμώμενο νόμισμά σας ή θα πρέπει να αφαιρέσετε τα τέλη μετατροπής από 
τα κέρδη σας;



Η Επιλογή των OTAs 3/3

• Πόση αξία δίνει στην επιχείρηση σας;
• Ποιο είναι το ανώτατο όριο προμήθειάς σας; 

• Πόση προμήθεια θα πρέπει να πληρώσετε;

• Έχετε μόχλευση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαπραγματευτείτε; 

• Τι σας κάνει να ξεχωρίζετε και τι μπορείτε να φέρετε στο τραπέζι; 

• Με ποιους τρόπους είναι σημαντικές οι δραστηριότητές σας στον προορισμό, σε 
σχέση με τις δραστηριότητες του ΟΤΑ;

• Πόση διαθεσιμότητα θα προσφέρετε; 

• Μπορείτε να αντέξετε οικονομικά την καλύτερη εγγύηση τιμών ή την εποχιακή 
προσφορά; 

• Πόσο ευέλικτο ή απρόθυμο είναι να τροποποιείτε τις τιμές σας από τον 
συγκεκριμένο ΟΤΑ;

• Ποιος ο αλγόριθμος για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση;







• Τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία εξαρτώνται ιδιαίτερα από τους OTA - κατά μέσο 
όρο, περισσότερο από το 42% των δωματίων των ανεξάρτητων 
ξενοδοχείων κρατούνται online, αλλά δυστυχώς, μόνο το 24% αυτών των 
κρατήσεων πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου του ξενοδοχείου, ενώ το 
76% πραγματοποιείται μέσω OTA.

• Η Google παρατηρεί ότι το 52% των ταξιδιωτών επισκέπτονται τον 
ιστότοπο του ξενοδοχείου σας αφού σας βλέπουν σε OTA

• Η συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών (85%) δηλώνει ότι η τιμή είναι ο 
πιο σημαντικός παράγοντας όταν αποφασίζει πού να κάνει κράτηση - και 
έχει συσχετίσει τις χαμηλότερες τιμές με τους OTA.

• Το 65% –98% των 4 * ξενοδοχείων προσφέρουν τα δωμάτιά τους 
φθηνότερα σε ιστότοπους OTA από ότι στις ιστοσελίδες τους

• Οι OTA συνήθως επενδύουν το 30-40% των εσόδων τους σε μάρκετινγκ, τα 
ξενοδοχεία ξοδεύουν περίπου το 6%.



Tips

• Συγκεκριμένος αριθμός διαθέσιμων δωματίων ανά κανάλι

• Αυτοματοποίηση ή χειροκίνητη διαφοροποίηση των τιμών ανά 
κανάλι (channeling)

• Μόνιμη μειωμένη τιμή στο booking engine

• Σύνδεση της αυξομείωσης της διαθεσιμότητας με αυξομείωση 
των τιμών



HotelAvailabilities Channel 
Manager

https://hotelavailabilities.com/

info@hotelavailabilities.com

Tel: 2103000673

Tel: 2421022355

https://hotelavailabilities.com/
mailto:info@hotelavailabilities.com

