
Informa!ní systém pro lázn", spa a wellness hotely, rehabilita!ní centra …

GUBI Spa - E-mailing
!  Je va"e rezerva#ní odd$lení p%etí&ené? 

!  Chcete uleh#it personálu od zbyte#ností, které m'&e %e"it 
automat, ale nevíte jak?

!  Rozesíláte va"im klient'm emailové nabídky?

www.gubigroup.com

Opakované #innosti nechte 
na(automatu…
Potvrzení rezervace, zm"na termínu, storno 

rezervace, upozorn"ní na#neuhrazenou fak-

turu nebo potvrzení platby… V$echny tyto 

!innosti jsou nezbytnou sou!ástí ka%doden-

ní práce rezerva!ního odd"lení. Zdánliv" 

jednoduché operace ov$em zabírají ve#v&-

sledku spousty !asu a# nedávají prostor 

„opravdovému“ v"nování se klient'm.

Dopl(te si vá$ rezerva!ní systém o#mo%nost 

provád"ní t"chto !inností automaticky, bez 

nutnosti zásahu personálu. V"t$ina emailo-

vé komunikace mezi rezerva!ním odd"le-

ním a#klientem má jasná pravidla, která je 

mo%né p)enést (nastavit) do# informa!ního 

systému. Pomocí t"chto pravidel pak in-

forma!ní systém automaticky provádí tyto 

!innosti sám… Nezat"%ujeme tak personál 

zbyte!nou rutinou a#u$et)en& !as m'%eme 

v"novat klient'm. 

Nabídky, dotazníky spokojenosti… e-mailem
V$ichni posíláme na$im klient'm r'zné nabídkové dopisy, dotazníky 

spokojenosti, ak!ní nabídky apod. Tyto !innosti m'%eme lehce na-

plánovat v!etn" segmentace klient' v#na$em informa!ním systému. 

Informa!ní systém se na#základ" zadaného plánu o#v$e postará, a#to 

v!etn" personalizace emailu (oslovení jménem klienta apod.), opti-

malizace nabídek proti SPAM filtr'm, vyhodnocení a#kontrolu rozesla-

n&ch email', vedení statistik doru!ení a#mnoho dal$ího. Pokud si kli-

ent nep)eje na$e emaily dostávat, jednodu$e se odhlásí a#informa!ní 

systém jej automaticky p)í$t" obchodními emaily zat"%ovat nebude.

Jak to celé funguje…
V informa!ním systému si naplánujeme !innosti, akce, nabídky…, 

které chceme na$im klient'm automaticky odesílat emailem.

Zadáme pravidla, podle kter&ch má informa!ní systém vybírat 

klienty pro oslovení nabídkou, zaslání nap). potvrzení rezervace, 

upozorn"ní na neuhrazenou fakturu, odeslání dotazníku spokoje-

nosti apod.

Podle zadan&ch pravidel systém automaticky, tedy bez nutnosti 

zásahu personálu, informace odesílá. Ka%dou odeslanou zprávu 

samoz)ejm" v%dy uchovává a je dohledatelná.

Nezbytnou sou!ástí a samoz)ejmostí je mo%ná kontrola napláno-

van&ch akcí, nap). kolika klient'm v daném období bude email 

odeslán, zda na$e seznamy neobsahují chyby (nap). chybn& 

email), zda se klient neodhlásil z akce apod.


