
HotelVend

Η επαναστατική λύση 
για αντικατάσταση των 

minibars στα 
Ξενοδοχεία



Παρουσίαση του HotelVend
Το HotelVend είναι μια νέα επαναστατική εφαρμογή που σας 

προσφέρει την δυνατότητα  να αντικαταστήσετε τα  ζημιογόνα  μίνι 

μπαρ των δωματίων με μια κερδοφόρα παροχή που προσφέρει 

προϊόντα στον πελάτη 24 ώρες με την χρήση της κάρτας κλειδί του 

δωματίου και απευθείας χρέωση στο λογαριασμό του δωματίου. 

Με μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και με μείωση λειτουργικών 

εξόδων έχει ως αποτέλεσμα πιο κερδοφόρα υπηρεσία.

Η εφαρμογή του HotelVend μπορεί να λειτουργήσει με το πρόγραμμα 

του ξενοδοχείου σας ή με παράλληλη εφαρμογή. 

Τα μηχανήματα της HotelVend μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο 

του λόμπι τις ρεσεψιόν , στον προθάλαμο του ασανσέρ , στους 

διάδρομους κάθε ορόφου κλπ.

Επισης έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μεγάλη γκάμα 

προϊόντων όπως σνακ , αναψυκτικά , ποτά , καφέ , σουβενίρ , δώρα, 

χάρτες , ρουχισμό , καλλυντικά , ηλεκτρονικές συσκευές , είδη 

καπνού , είδη θαλάσσης , κλπ. 

Υπάρχει η επιλογή επικάλυψης των μηχανημάτων ώστε να 

ταιριάζουν στο χώρο που θα τοποθετηθούν.



Πλεονεκτήματα του HotelVend

Αγορές από τα  μηχανήματα γίνονται με την κάρτα του 
δωματίου καθώς και με τους συμβατικούς τρόπους 

πληρωμής κέρματα, χαρτονομίσματα και πιστωτικές κάρτες

Έλεγχος των μηχανήματων από των κεντρικό 
υπολογιστή για πωλήσεις , αποθέματα 

εμπορευμάτων και τυχόν βλάβες

Τα μηχανήματα έχουν 
μεγάλη ευελιξία ως προς 

τα προϊόντα που μπορούν 
να τοποθετηθούν 

Δεν χρειάζεται πλέον 
room service ή minibars 

στα δωμάτιά ,οπότε 
εξοικονομείτε ενέργεια και 
απασχόληση προσωπικού

Ο πελάτης χρεώνεται 
στο δωμάτιο του για 

αγορές που έχει μέσω 
της κάρτας δωματίου.

Η 24hr πώληση αγαθών 
είναι μια θετική παροχή 

του Ξενοδοχείου προς του 
πελάτες του.



Το HotelVend είναι πανεύκολο.

Ο πελάτης κάνει αγορά προϊόντων μέσω της 
κάρτας κλειδί.

Αυτόματα οι συναλλαγές του αποθηκεύονται 
στον κεντρικό υπολογιστή του συστήματος 
του Ξενοδοχείου.

Οι συναλλαγές του πελάτη θα εμφανιστούν 
στον λογαριασμό δωματίου του κατά την 
αναχώρηση από το Ξενοδοχείο.



Προτεινόμενοι χώροι τοποθέτησης 







Υποστήριξη του                                από την εταιρία μας. 

Σε περίπτωση αγοράς μηχανήματος η εταιρεία μας αναλαμβάνει τα κάτωθι:

◦ Παράδοση & Εγκατάσταση Μηχανήματος

◦ Ενεργοποίηση Μηχανήματος και πρόγραμμα Compedia

◦ Επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης

◦ Διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης σε 24ωρη βάση

◦ Βασική εκπαίδευση τροφοδοσίας μηχανημάτων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

HotelVend


