
Guest experience automation



One-stop-application

die beheerd wordt door een Online Software Dashboard,  
 gekoppeld aan de Throdi Housekeeping Software en de Review Management Software.

Guest experience automation Wat?



Bidirectionele connectie

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?

PMS van het hotel Throdi dashboard

Guest experience automation



Guest experience automation

o.a. 
✓ Pre-Stay e-communicatie 
✓ Automatische WiFi connectie 
✓ Easy up-Selling opportunities  
✓ Review automation 
✓ Smart TV



E-communicatie

Guest experience automation Pre-stay



Up-selling van alle diensten 
(extra’s, reserveringen, upgraden van de kamer, enz…)

Guest experience automation Pre-stay



PRIMEUR : Automatische WiFi-verbinding 
(Ingeven van het beveiligd WiFi netwerk paswoord is overbodig)

Guest experience automation In-stay



Online check-in via Smart Phone

Guest experience automation In-stay



Diensten in de kamer, hotel 
(integratie van deuropening systemen, domotica, enz…)

Guest experience automation In-stay



Online uitchecken

Guest experience automation In-stay



Guest experience automation After-stay

Direct 
booking

Reviews 
(met verspreiding naar externe portals zoals bv. Google)



Info

   Smart TV  (coming soon)                                                

   Gratis download Throdi app in stores

   Geen aankoop van toestel vereist

6,50€/kamer/maand

Cloudsoftware dashboard                    ☑

 Link Channelmanager                          ☑ 

Throdi application                                 ☑

Throdi Housekeeping Software          ☑

Review Management Software           ☑

Gepersonaliseerd in eigen huisstijl    ☑

   Throdi Professional Support 24/7

Guest experience automation Kostprijs



Guest experience automation

Bijkomende info 
✓ Return on investment 
✓ Smart Tv (coming soon) 
✓ Personalisatie opties 



Guest experience automation

de Hotelgast 
Maar één app te downloaden. 
Automatische WIFI connectie. 

Vanaf de reservatie 
Alle info van het hotel. 
Rechtstreeks contact met de 
receptie via Chat. 
Reserveren van alle door het 
hotel aangeboden diensten. 

Bij Check-in 
Geïntegreerde deuropener 
Diensten in de kamer, hotel, 
geïntegreerde domotica-
systemen enz … 
Consultatie van zijn rekening 
Bellen naar de receptie met 
kamernummer herkenning. 

Bij Check-out 
Online check-out met factuur. 
Directe boeking 
Verblijfsbeoordeling review

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?

de Hotelier 

Maakt verbinding met de PMS (2-wegs connectie). 

Pre-Stay e-mail en rechtstreekse communicatie met de gast voor aankomst in het hotel. 
Vereenvoudiging van de administratieve taken voor de receptie, versnelt de check-in, 

vermindering van de wachtrijen. 
Helpt uw omzet te verhogen door middel van Up-selling van diensten per app.  

Altijd direct contact tussen hotelgast via Chat. 
Vereenvoudiging van de Check-in en Check-out. 

De After Stay stimuleert de directe boeking. 
Beter contact tussen hotel en hotel klant. 

Alle info in de app, weglaten van de room directory  verlaagt de kosten van drukwerk en tijd om 
die up-to-date te houden. 

Applicatie kan worden aangepast naar de huisstijl van het hotel.

Bidirectionele connectie 

Automatische connectie

de Huishouding 

Eenvoudige schoonmaakplanning 
Checklists 
Wijs taken toe aan team, aangepaste groep of individuen 
Historiek 
Real-time pechonderhoud 
Herhalingstaken voor preventief onderhoud 
Volg status van elke taak op elk gepast moment 
Huishouden kan problemen voor onderhoud indienen 
Onderhoud kan kamers blokkeren tot inspectie en automatisch 
waarschuwen wanneer gereed 
Front Office kan kamers prioriteren en reserveringsberichten 
toevoegen



THRODI
Aantal kamers 25
Prijs/kamer/maand € 6,50
Aantal maanden 12
Prijs/maand € 162,50
TOTAAL € 1.950,00

CIJFERS
Omzet op jaarbasis hotel € 830.376
Throdi € 1.950
% aan reservatie websites € 59.787
Bruto marge € 692.036
Omzetstijgen door Throdi € 3.575
Winst € 138.341

PARAMETERS
Gemiddelde kamerprijs € 140
Bezettings %/jaar 65%
Upsellings omzet stijging 0,43%
% aan reservatie websites 12%
Commissie per nacht € 16,80
Bruto marge 83,34%
% van niet rechtstreekse boekingen 60%

8%
2%

39%

3%

47%

Omzet op jaar basis hotel Throdi
% aan reservatie websites Bruto marge
Omzetstijgen door Throdi Winst

Exploitatie Beeld Sector Hotels Percentage Omzet

Omzet 100,00%
Inkoopkosten Omzet 4,66%
% aan reservatie websites 12,00%
Bruto marge 83,34%
Personeelskosten 33,86%
Afschrijvingen 8,18%
Overig ingekochte diensten 2,15%
Kosten Apparatuur en Inventaris 1,64%
Huisvestingskosten 13,54%
Energiekosten 3,63%
Kosten Communicatie 0,55%
Overige Kosten 9,02%
Verkoopkosten 3,15%
Vervoerskosten 0,58%
Bedrijfsresultaat 7,06%

Throdi als terugverdien model

Vanaf een meer omzet door upselling van € 3.575,13 op jaarbasis
of 0,43% omzetstijging

Door de stimulering van directe boekingen zijnde 10 per maand

Guest experience automation ROI



Guest experience automation

Coming Soon

• TV kijken via een Zapper Interface 
• EPG online TV gids 
• Optie tot Video On Demand 
• Koppeling met Mobiele device van Gast 
• Support voor embedded apps (mits de TV 

het support) zoals Netflix, YouTube etc 
• 14 services die kunnen worden geactiveerd 

Smart TV



Guest experience automation

Foto wijzigen  
voor elke service

Wijzigen logo kan alleen worden aangevraagd 
en gewijzigd door de support service.

Wijzigen van het logo in 
het pictogram en de 

startpagina is mogelijk, 
maar hiervoor moet een 

nieuwe download 
worden gemaakt in de 
verschillende Stores.

Personalisatie opties



maak een afspraak  
voor een live demo 

pascal@throdi.app 
+32 473 813 121

Meer info?

© 2020 Throdi Sp.z o.o.
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