
Uleh!ete si práci s na"im informa!ním systémem!

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

GUBI Spa - SMS
#  Pot$ebujete pru%n& komunikovat s klienty? 

#  P$ipravujete pro klienty akce, o kter'ch je chcete 
rychle informovat?

#  Chcete klient(m uleh!it objednávku slu%eb? 

www.gubigroup.com

Upozorn&ní na práv& probíhající akci,  
provozní zm&ny… smskou
Po#lete klient$m informaci o kulturních akcích, práv" probíha-
jící ak!ní nabídce nebo t%eba informaci o zm"n" jeho naplá-
nované slu&by, procedury... p%ímo do mobilu pomocí smsky. 
Pokud nabízíte slu&bu, m$&e si ji klient naopak rovnou ob-
jednat pomocí odpov"di na sms. Systém slu&bu automaticky 
rezervuje a p%ípadnou úhradu p%ipí#e na osobní ú!et klienta.

Pot$ebujete rychle klienta kontaktovat?
Není problém, sta!í otev%ít jeho rezerva!ní karty v informa!ním 
systému a rovnou provést odeslání smsky. Samoz%ejmostí je 
uchování podrobností, aby bylo jasné, co a kdy klient obdr&el.

Automatické !innosti nechte na systému…
Informování klient$ na práv" probíhající akce, rozeslání po-
zvánek, objednávky dodate!n'ch slu&eb… V#echny tyto 
!innosti jsou nezbytnou sou!ástí ka&dodenní práce zam"st-
nanc$ jednotliv'ch provozních úsek$. Zdánliv" jednoduché 
operace ov#em zabírají ve v'sledku spousty !asu a nedávají 
prostor „opravdovému“ v"nování se klient$m.
Dopl(te si vá# rezerva!ní systém o mo&nost provád"ní t"chto 
!inností automaticky, bez nutnosti zásahu personálu. V"t#ina 
komunikace s klientem má jasná pravidla, m$&e tedy b't p%e-
nesena do informa!ního systému. Pomocí t"chto pravidel pak 
informa!ní systém automaticky provádí tyto !innosti sám… 
Personál tak není zat"&ován zbyte!nou rutinou a u#et%en' !as 
m$&e v"novat klient$m. 

Jak to celé funguje…
V informa!ním systému si naplánujete !innos-
ti, akce, nabídky…, které chcete va#im klien-
t$m automaticky smskou odesílat.
Nastavíte si pravidla, podle kter'ch má infor-
ma!ní systém vybírat klienty pro oslovení na-
bídkou, zaslání.
Podle zadan'ch pravidel systém automaticky, 
tedy bez nutnosti zásahu personálu, informa-
ce odesílá. Ka&dou odeslanou zprávu samo-
z%ejm" v&dy uchovává a je dohledatelná.
Nezbytnou sou!ástí a samoz%ejmostí je mo&-
ná kontrola naplánovan'ch akcí, nap%. kolika 
klient$m v daném období bude smska ode-
slána, zda na#e seznamy neobsahují chyby 
(nap%. chybn' formát telefonního !ísla), zda se 
klient neodhlásil apod.


