
guest experience automation

 via Smartphone, tablet,            desktop,                                laptop                              Smart TV.



antes	da	estadia Durante	sua	
estadia

Fim	da	
estadia

Fazendo uma reserva

A reserva é confirmada por e-
mail ao cliente através do 
sistema PMS

Os dados são 
importados via 
gerenciador de canais
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O cliente efetua login: 
• O cliente verifica sua reserva e dados pessoais 
• Na fatura, as informações da fatura são inseridas 
• Placa de carro 
• Cartão de identidade, passaporte e carteira de motorista são digitalizados 
• Reserva de instalações no hotel 
• Informado sobre os eventos 
• Etc.

A recepção envia um e-mail de confirmação 48 
horas antes da chegada com login para pré-check-
inRecepção 

prepara a 
chegada do 
hóspede

POR THRODI

Cliente chega ao hotel: 
Registre-se na recepção

Relatório de limpeza "QUARTO ESTÁ PRONTO"

O cliente vai para a recepção: 
Conclua o check-in 
Receber chaves do quarto 
Usa todos os serviços

O cliente recebe a notificação "A SALA ESTÁ PRONTA, FAÇA O REGISTO"
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O serviço de limpeza recebe uma notificação da chegada do cliente
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Fim da estadia, Throdi tem a mensagem para check-out ”

12 13

O check-out do cliente, o serviço de limpeza recebe uma notificação e faz um 
minibar, verificação de quarto, etc. 

Obter fatura para ver no aplicativo. 
Pagar em dinheiro: "Por favor, vá para a recepção" 
Pagamento com cartão de crédito: "Não se esqueça de entregar as chaves"

A área sombreada mostra onde Throdi suporta os deveres da recepção.

Recepção	no	painel																				CLOUD	SOFTWARE

Solução	de	gerenciamento!	

Conectado	via	gerenciador	de	canais	ao	seu	
software	de	reserva	on-line	e	/	ou	sistema	de	
caixa	registradora	

Facilita	as	formalidades	de	check-in	/	out	
para	que	a	recepção	tenha	mais	tempo	para	
contato	com	os	hóspedes	do	hotel.

Ativando	ou	desativando:	

1. Bar	
2. E-Shop	
3. Housekeeping	
4. Jukebox	
5. Barber	
6. Newspapers	
7. On	the	way	
8. Breakfast	in	the	room	
9. Parking	
10. Pet	care	
11. Restaurant	menu	
12. Room	service	
13. Wellness	
14. Table	reservation	
15. Cab	
16. Rental,	cycling

WEBAPPLICATION	

Serviço	de	limpeza	

Informações	em	tempo	real	para	a	recepção	e	o	hóspede	do	hotel:	

• Status	do	quarto	
• Status	de	limpeza	
• Serviços	extras	
• Menção	de	nome	para	o	hóspede	do	hotel	que	faz	o	quarto	
• Seja	notificado	do	hóspede	do	hotel	que	deseja	que	seu	quarto	

não	seja	arrumado.	
• Bate-papo	direto	com	a	recepção.	
• Sem	compra	de	aparelhos.	
• Notificação	de	objetos	encontrados.	
• Consumo	de	minibar.

APLICAÇÃO	DO	HOTEL	
Hóspede	

GRÁTIS	para	baixar	nas	lojas	

Pré	Check-in	:		
• Verifique	a	reserva	e	os	dados	pessoais	e	

confirme	o	acordo	
• Digitalizar	carteira	de	identidade,	carteira	

de	motorista	
• Reserve	restaurante,	cabeleireiro,	bicicletas,	

...	
• O	que	fazer.	
Check-in	:	
• Em	caso	de	notificação	"a	sala	estiver	

pronta,	vá	para	a	recepção"	para	pegar	a	
chave,	o	aplicativo	fica	ativo	

Todas	as	informações	úteis	24/7:	
• Número	do	quarto	
• Wi-fi	
• Código	da	porta	

Uso	de	todos	os	serviços	ativados	pelo	
hoteleiro	
Check-out	:		
• fatura,	
• Fatura	Sim	/	Não	
• Pagamento	BC	ou	Dinheiro

Gerencie tudo com apenas um link para o seu sistema PMS!

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?

Throdi, o sistema tudo-em-um mais completo e inovador!



• Conectar ao PMS (conexão bidirecional) 

• Email de pré-estadia e comunicação antes da chegada do cliente ao hotel 

• Serviços de upselling por aplicativo - receita adicional 

• Instay pelo aplicativo Throdi no Smart Phone do cliente 

• Serviços em salas, hotéis, sistemas integrados de automação residencial, etc. 

• Check-out online 

• Após a estadia, estimule a reserva direta

automação da experiência do cliente by Throdi



• Conectar ao PMS (conexão bidirecional)

API PMS FIAS protocol 
PMS

CHANNEL 
MANAGER DOOR SYSTEMS

Mews Systems

2 ways connection

Plannet Winner Cubilis Hotek

Stardekk

Booking planner Oracle Suite8 in dev Omnibees in dev Assa Abloy in dev

Tovhs (CM) in dev Fitshotel in dev

Amadeus in dev

Mancloud in dev

Protel in dev

Guestline in dev

Conexões com o PMS. Se o 
sistema PMS também 
permitir em uma conexão 
bidirecional. 

Integrações de sistemas de 
abertura de portas, 
domótica, ...



Enviando um email com login. 

Altere o email criptografado para um email pessoal 
para um contato direto mais próximo com seu cliente.

• Email de pré-estadia e comunicação antes da chegada do cliente ao hotel

Faça login com código PIN 
ou qr

leve uma cópia do passaporte, bilhete 
de identidade, carteira de motorista, 

etc.



• Serviços de upselling por aplicativo - receita adicional

• Mensagens de 
carrossel, até 10 
fotos. 

• Venda de todos os 
arranjos, extras, 
etc ...

Reserve um espaço de estacionamento

Matrícula 
Marca do carro 

cor



Consulte sua conta aberta

Módulo de reserva 
integrado do hotel para 

reserva direta

Reservar restaurante

Links úteis 
informativos

Copie o código 
wifi

Ligando para a recepção, a 
recepcionista vê 

imediatamente para qual 
sala está ligando.

• Instay pelo aplicativo Throdi no smartphone do cliente



117 serviços diferentes para 
reservar, pedir, comunicar 
mensagens e abrir portas

17 serviços diferentes podem ser ativados ou desativados pelo próprio hoteleiro, aqui estão todos ativos

Integração de dispositivos 
abertos com código qr, nfc, 

bluetooth, wifi

Se o hotel tiver 2 ou mais 
restaurantes, o menu será 

exibido por restaurante
Reserva de mesa do (s) 
restaurante (s) do hotel

• Serviços em salas, hotéis, sistemas integrados de automação residencial, etc.



Check-out Escolha entre 
pagar em 

dinheiro ou 
com cartão 
de crédito

• Check-out online



Hotel can be 
added to 
favorites 

automatically

Através da integração 
com o módulo de reserva 

do hotel pode ser 
reservado diretamente

• Após a estadia, estimule a reserva direta

Ligue para a recepção diretamente, desde que a central telefônica do 
hotel permita e permita uma mudança de software. 

Se o cliente ligar para a recepção, seu PMS poderá abrir a tela com o 
histórico do cliente.



Throdi  
Small package

Throdi  
Full package 

15,00 R$/ quarto / mês 19,50 R$/ quarto / mês

Painel Cloudsoftware   ☑ Painel Cloudsoftware   ☑

1 link 
gerente de canal            ☑

1 link 
gerente de canal            ☑

hóspede 
inscrição                         ☑

hóspede 
inscrição                         ☑

Manutenção de 
aplicativos da Web       ☑

Manutenção de 
aplicativos da Web       ☑

personalizado em estilo 
próprio                            ☒ 

personalizado em estilo 
próprio                            ☑

Smart TV                        ☒ Smart TV                        ☒

• Quanto custa?

THRODI

Número de quartos 25

Preço / quarto / mês 19,50 R$

Número de meses 12

Preço / mês 487,50 R$

TOTAL 5.850,00 R$

NÚMEROS

Rotatividade anual de hotéis 4.009.526 R$

Throdi 5.850 R$

% de sites de reserva 288.686 R$

Margem bruta 3.341.539 R$

Aumento do volume de negócios 
devido à Throdi

10.725 R$

Lucro 667.987 R$

CONFIGURAÇÕES

Preço médio do quarto 676 R$

% De ocupação / ano 65%

Aumento da receita 0,27%

% de sites de reserva 12%

Comissão por noite 81,12 R$

Margem bruta 83,34%

% de reservas não diretas 60%

8%
1%

40%

3%

48%

Rotatividade anual do anfitriãol
Throdi
% de sites de reserva
Margem bruta
Aumento do volume de negócios devido à Throdi
Lucro

Setor de imagem Hotéis Porcentagem de 
Rotatividade

Volume de negócios 100,00%
Custos de compra 4,66%
% de sites de reserva 12,00%
Margem bruta 83,34%
Custos com pessoal 33,86%
amortização 8,18%
Outros serviços adquiridos 2,15%
Custos de equipamentos e estoque 1,64%
Custos de habitação 13,54%
Custos de energia 3,63%
Custos de comunicação 0,55%
Outras despesas 9,02%
Despesas de vendas 3,15%
Custos de envio 0,58%
Lucro operacional 7,06%

Throdi como modelo de recuperação

Mais vendas através do upselling 10.725,39 R$ anualmente

ou 0,27% aumento de vendas
Ao estimular reservas diretas 6 por mês

• Custos e economia de tempo para recepção 

• Aumento da rotatividade 

• Não é necessária nenhuma compra de um dispositivo 

• Melhor contato entre hotel e cliente 

• Um sistema tudo-em-um universal para hóspedes e hoteleiros 

• Somente um aplicativo pode ser baixado para todos os hotéis onde quer que estejam 

• O aplicativo pode ser adaptado ao estilo da casa do hotel



Aumenta as vendas por meio de serviços de vendas 
incentivadas

Auxilia as tarefas administrativas de recepção e reduz as filas

Aumenta a satisfação do clientex

x
x

Inventário de sala ausente, custos de impressão reduzidos e o tempo necessário para atualizá-los

Ligar através do aplicativo Throdi = 
nenhuma compra de telefone novo

rotatividade

custo

Réservations 
directes, moins 
de commission

automação da experiência do cliente by Throdi



• Opções de personalização

Mudar o logotipo do hotel

imagem Alterar para cada serviço

O gerente do painel pode alterar a imagem de cada serviço 
a qualquer momento.

A modificação do logotipo só pode ser solicitada e 
modificada pelo serviço de assistência.

É possível alterar o logotipo no ícone 
e na página inicial, mas um novo 
download deve ser feito em lojas 

diferentes.



© 2019 Throdi Sp.z o.o.

Throdi é um produto projetado e desenvolvido por Throdi Sp.z.o.o. 

Address: 

Head office :                                                Sua pessoa de contato:   Office Brazil :  

Throdi Sp.z.o.o.    
Dalemińska 8B                         Avenida Antônia 
61-614 Poznañ          Florêncio, n°1339 
Poland           Sala 17, 

                                                  Praia de Cacimbinhas 
+48 61 881 86 95          +55 84 98852-9269 

         www.throdi.app 
IVA : PL9721302428         info@throdi.app 

Office opened : 

support@throdi.app 

Mon -  Fri from 8 a.m. to 5 p.m. 

http://www.throdi.app
mailto:info@throdi.app
mailto:support@throdi.app

