
Guest experience automation



One-stop-application

gerenciado por um painel de software on-line, 
vinculado ao software Throdi Housekeeping e ao software de gerenciamento de análises de clientes.

Guest experience automation O quê?



Guest experience automation

e Outros 
✓ Comunicação pré-estadia 
✓ Conexão WiFi automática 
✓ Oportunidades fáceis de up-selling 
✓ Automatizando avaliações de 

clientes 
✓ Smart TV



Conexão bidirecional

TOTCM

Planet	
Winner

Mews

?

Conexão bidirecional Painel Throdi
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E-comunicação

Guest experience automation Pré-estadia



Up-selling de todos os serviços 
(extras, reservas, upgrade de quarto etc.)

Guest experience automation Pré-estadia



Novo: conexão Wi-Fi automática 
(Não é necessário digitar a senha da rede Wi-Fi segura)

Guest experience automation Estadia



Registro on-line via telefone inteligente

Guest experience automation Estadia



Serviços de quarto, hostel 
(integração de sistemas de abertura de portas, automação residencial, etc.)

Guest experience automation Estadia



Check-out online

Guest experience automation In-estadia



Guest experience automation After-stay

Reserva 
direta

Comentários de clientes 
(com distribuição em portais externos como o Google)



Info

   Smart TV (em breve)                                                

   Download grátis de Throdi

   Não é necessária nenhuma compra de dispositivo

19,50 R$ / quarto / mês

Painel de software em nuvem             ☑

Link do Gerenciador de Canais          ☑ 

Throdi app                                              ☑

Software de limpeza Throdi                ☑

Software de Revisão                              ☑

Personalização no estilo da casa         ☑

   Suporte profissional Throdi 24/7

Guest experience automation O preço
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Informações adicionais 
✓ Retorno do investimento 
✓ Smart TV (em breve) 
✓ Opções de personalização



o hóspede do hotel 
Um aplicativo para download. 
Conexão WIFI automática. 

Da reserva 
Toda a informação do hotel. 
Contato direto com a recepção 
via Chat. 
Reserva de todos os serviços 
oferecidos pelo hotel. 

No check-in 
Abridor de porta integrado 
Serviços de quarto, hotel, 
sistemas integrados de 
automação residencial etc ... 
Consulta da sua conta 
Ligue para a recepção 
reconhecendo o número do 
quarto. 

Na partida 
Fatura de check-out online. 
Reserva instantânea 
Comentários de clientes
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o Hotelier 

Conecta-se ao PMS (conexão bidirecional). 

E-mail antes da estadia e comunicação direta com o cliente antes da chegada ao hotel. 
Simplifique as tarefas administrativas de recepção, acelere o registro, reduza as filas. 

Ajuda a aumentar suas vendas por meio de vendas de incentivo por aplicativo. 
Sempre um contato direto entre os hóspedes do hotel via chat da reserva, mesmo após a estadia. 

Simplificação de registro e partida 
After Stay incentiva a reserva direta. 

Melhor contato entre o hotel e o hóspede do hotel. 
Todas as informações do aplicativo, ao omitir o diretório da sala, reduzem o custo de impressão e 

o tempo necessário para mantê-lo atualizado. 
A aplicação pode ser adaptada ao estilo da casa do hotel.

Serviço de limpeza 

Clear Maid Program 

Listas de verificação 

Atribuir tarefas a uma equipe, um grupo personalizado ou indivíduos 

história 

Manutenção de falhas em tempo real 

Repita tarefas para manutenção preventiva 

Acompanhe o status de cada tarefa a qualquer momento 

O agregado familiar pode apresentar problemas de manutenção 

A manutenção pode bloquear as peças até a inspeção e notificar 

automaticamente quando estiver pronta 

O Front Office pode priorizar quartos e adicionar mensagens de 

reserva ao serviço de limpeza Conexão automático

Conexão bidirecional



Guest experience automation ROI
THRODI
Número de quartos 25
Preço / quarto / mês R$ 19,50
Número de meses 12
Preço / mês R$ 487,50
TOTAL R$ 5.850,00

NÚMEROS
Rotatividade anual de hotéis R$ 4.009.526
Throdi R$ 5.850
% de sites de reserva R$ 288.686
Margem bruta R$ 3.341.539
Aumento do volume de negócios 
devido à Throdi

R$ 10.725

Lucro R$ 667.987

CONFIGURAÇÕES
Preço médio do quarto R$ 676
% De ocupação / ano 65%
Aumento da receita 0,27%
% de sites de reserva 12%
Comissão por noite R$ 81,12
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 R$ 10.725,39 anualmente
ou 0,27% aumento de vendas

Ao estimular reservas diretas 6 por mês
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Em breve

• Assista TV via Zapper Interface 
• Guia de TV online do EPG 
• Opção de vídeo sob demanda 
• Vinculando a um dispositivo móvel 

convidado 
• Suporte para aplicativos internos (se houver 

suporte para TV), como Netflix, YouTube, etc 
• 14 serviços ativáveis 

Smart TV
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Opções de 
personalização

Alterar foto 
para cada serviço

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

É possível alterar o 
logotipo no ícone e na 

página inicial, mas para 
isso é necessário fazer 

um novo download nas 
diferentes lojas.



Mais informações?
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