
Taktikon 
Hotels

Independent But Together



Taktikon Hotels: För oberoende hotell som
letar efter globala tjänster och 

modern teknik utan att betala en
marknadsföringspremie. 

Taktikon Hotels föddes ur en lucka på marknaden för oberoende hotell som söker efter global distributionsteknik, 
strategisk intäktshanteringsstöd, lokal support och service, samt ett nytt och modernt sätt för hantering av 
kundrelationer. 

Alla tjänster kan väljas och kombineras exakt efter dina behov.  Du kommer aldrig att känna att du betalar 
för en tjänst du inte använder eller är osäker på om det har någon effekt på din verksamhet 



Revenue Management, på nästa nivå…

Taktikon Hotels Services

Revenue Management Outsourcing 

Ett alternativ till att anställa en Revenue Manager är att få direkt tillgång
till våra Revenue Management-experter som blir en del av det kommersiella 
teamet. Våra outsourcingtjänster täcker den strategiska och praktiska 
hanteringen av din prissättning i alla e-handelsplattformar inklusive din 
egen webbplats. 
Taktikon Hotels Outsourcing-tjänster skapar möjlighet att kontrollera 
kostnaden och samtidigt säkerställa en omfattande kompetens inom 
vinstoptimering. 
Taktikon Hotels är är systemagnostisk, dvs vi jobbar alltid i kundsystemen
(allt från Jupiter, Spectra, VisBook, HotSoft, Opera, Mews, Clock och 
många fler)

RevDiary: 
RM-verktyg för automatisk datainsamling, bedömning, 
jämförelse mot konkurrenter och prissätting



Booking Engine
Bokningmotorn inkluderar alla funktioner för direktbokingar på
din hemsida

Unlimited Distribution:
Vår CRS-koppling ge dig ökad synlighet, större bokningspotential och mer 

intäkter. Vi kopplar ditt hotell-PMS till alla relevanta bokningskanaler (WBE, 

OTA, GDS, Meta)

Distributionen är obegränsad…

Taktikon Hotels Services

Local Support
Det är enkelt att arbeta med obegränsad distribution; vi tar hand om alla 
mappningar från ditt PMS mot de olika distributionskanalerna inklusive 
OTA GDS och din webbplats (WBE). Du får en dedikerad personresurs som 
förstår dina behov och mål och ser till att din distributionsstrategi är hela 
tiden optimerad.



Travel Management (RFP)
RFP står för Request for Proposal, vilket är upphandlingar för företag 
att hitta det de behöver. Företag eller en organisation tillkännager en 
begäran om ett visst projekt, system eller program och leverantörer 
kan lägga bud för projektets slutförande. Många av dessa 
upphandlingar hanteras i så kallade RFP-verktyg, och Taktikon 
tillhandahåller både plattformen och lägger anbudet för 
upphandlingen åt hotellets vägnar.

Loyalitet, omdefinerad…

Taktikon Hotels Services

Ta tillbaka kontrollen över dina kundrelationer. Skapa lojalitet genom att 
erbjuda exceptionell kommunikation och förmåner för direktbokningar på din 
hemsida. Belöna kunder individuellt för att de är lojala enligt 
din egen definition. 
Taktikon Hotels erbjuder det mest moderna, logiska 
och avancerade CRM-systemet för administrationen av dina kundprofiler. 



Vad ger det ?
- Ökad marknadspenetration med ca 20-40%
- Kontinuerliga intäktsökningar år efter år 10 till x %

Vad kostar det?

- Revenue Management Outsourcing: S / M / L
10 – 40.000 sek/månad

- Taktikon Hotels Distribution: 50 sek/rum/månad + provisioner
- Rev Diary: 40 sek / rum / månad

Specialerbjudande för Turistrådet VästSverige: 
10% på 6 månader. 



Välkommen till 

Grupprummet!

!

Oliver Geldner
oliver@taktikon.com
0708 426 439
LinkedIn: Olivergeldner

mailto:oliver@taktikon.com

