
Is uw hotel klaar voor het post-corona3jdperk?  
Minimale investering voor een digitale transforma3e. 

De “one-stop-Throdi app” is de complete oplossing voor hoteliers die digitaal 
willen gaan.  Het verbetert de gastervaring, vermindert de werkdruk op het 
personeel, elimineert het aanschuiven bij de recep=e, waardoor de 'sociale 
distance' gerespecteerd wordt. 
 

Onderstaande hotelprocedures gebeuren contactloos vanuit de 
veiligheid van de gast zijn eigen smartphone.  

GEEN aankoop van nieuwe devices nodig. 

Pre-check-in:  
• alle formaliteiten via Throdi laten invullen, scannen van 

iden=teitsdocumenten. 

 

• COVID-19 instruc=es meedelen 
• communica=e via pushbericht: kamer klaar voor 
check-in.  

          -> vloFer en sneller verloop aan de balie 
          -> respecteren van “Social Distancing” 



 

- alle nodige kamer- en hotelinfo  
- Integra=e deuropening systemen                          

<- room service 

<- ontbijt op de kamer bestellen 

              koppeling met kamer domo=ca -> 

communica=e via chaKunc=e -> 
 

 
 

 

restaurant menu ->          <- drankenkaart 
               
      consulteren bestellen 

enz…. 
 

en

Automa=sche          verbinding



Het hele hotelteam bedankt U voor uw verblijf in ons hotel. 
Geef alsjeblief feedback over je ervaring in het hotel. 

 

Vraagstelling is de door de hotelier zelf op te maken. De beoordelingen worden 
bijgehouden en kunnen in sta=s=eken worden geconsulteerd. 



Vergelijk prijzen - Boek rechtstreeks 

De bidirec3onele connec3e tussen uw bestaande PMS met het Throdi 
dashboard helpt de opera=onele efficiën=e te verhogen. 

De Throdi one-stop-app is toegankelijk voor zowel kleine als grote hotels. 
Gra3s te downloaden in de verschillende stores. Bij het inloggen met de unieke 
stay-inn code wordt de Throdi app automa=sch aangepast aan de huiss=jl van 
het hotel. Slechts één download voor alle hotels die Throdi partner zijn. 

Voor deze heropstart dragen we ons steentje bij met uitzonderlijke condi3es. 

Dit helpt de hotelier om deze moeilijke periode makkelijker te overbruggen. 

Vraag ernaar, het Throdi Sales team ondersteunt en adviseert U graag. 

Neem contact met Pascal,  

pascal@throdi.app 
+32 473 81 31 21 

zie website  hFps://www.throdi.app voor meer info over Throdi.

mailto:pascal@throdi.app
https://www.throdi.app

