
Χαρά Γεωργιάδου 
CM trivago Greece Μάλια, 31.03.12 

Διαδικτυακό εργαλείο για Ξενοδόχους και 
Προορισμούς 



 Γενική επισκόπηση & λειτουργίες 
 

 
 Ανάλυση επισκεψιμότητας 

 
 
 Προτάσεις συνεργασίας  



Γενική επισκόπηση 

                                                                                                                                                                       

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005, έδρα στο Ντύσσελντορφ 

            27 χώρες/πλατφόρμες, +15 εκ. μοναδικοί μηνιαίοι επισκέπτες παγκοσμίως,  

                             #1 Μηχανή Αναζήτησης Ξενοδοχείων στην Ευρώπη 

 

1.2 εκ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη  
+28 εκ.αναφορές 
+500,000 ξενοδοχεία +140,000 αξιοθέατα 
12 εκ. φωτογραφίες 



 trivago: τι είναι; 

Μeta search ξενοδοχειακών τιμών 

+ 100 συνεργάτες (ΟΤΑs, booking 
systems, hotels chains) 

+150 φίλτρα αναζήτησης για το 
ιδανικό ξενοδοχείο 



 trivago: τι είναι; 

Δωρεάν δημιουργία hotelier λογαριασμού  

 Καταχώρηση επαγγελματικού περιεχομένου 
 (φωτογραφίες-περιγραφές-προσφορές) 

Ενίσχυση και βελτίωση της online φήμης 

Πύλη Ξενοδόχων- Hotelgateway 



  

Best Practice Hotel-trivago Φτωχή καταχώρηση περιεχομένου  



 trivago: τι είναι; 

Ταξιδιωτικές πληροφορίες από ταξιδιώτες 
προς ταξιδιώτες 

Καταχώρηση ταξιδιωτικού περιεχομένου    
από τη διεθνή κοινότητας της trivago 
(φωτογραφίες-περιγραφές-αναφορές για 
ξενοδοχεία και αξιοθέατα) 

Tαξιδιωτική διεθνής κοινότητα 
trivago WEB 2.0 

1,2 εκ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη 



trivago: τι είναι; 

Ταξιδιωτικός Οδηγός προορισμών 



Αναζητήσεις για την Ελλάδα στην trivago (YoY Growth Uvs) 



Αναζητήσεις για την Κρήτη στην trivago (YoY Growth Uvs) 



Αναζητήσεις για την Κρήτη στην trivago (ανα χώρα) 
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Επισκεψιμότητα (Χερσόνησος-Μάλια-Σταλίδα-Γούβες)  

Χερσόνησος Μάλια Σταλίδα Γούβες 
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Εξέλιξη επισκεψιμότητας (Χερσόνησος/Μάλια/Σταλίδα/Γούβες) 
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Kαταχωρημένα ξενοδοχεία στην trivago vs εγγραφές ξενοδόχων 
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Προτάσεις της trivago 



   Eνέργειες προώθησης προορισμών  

Αύξηση του αριθμού επισκεπτών 
στο website σας 

Αύξηση του επιπέδου 
αναγνωρισιμότητας του 
προϊόντος σας 



Eνέργειες προώθησης ξενοδοχείων  

 Δημιουργήστε το δικό 
σας Hotelier 
λογαριασμό 

 

 Διαχειριστείτε την 
καταχώρηση του 
ξενοδοχείου σας 

 

 Βελτιώστε την online  
φήμη σας 

 
 

Τραβήξτε την προσοχή 
στο ξενοδοχείο σας 

Δημιουργήστε 
περισσότερες άμεσες 
κρατήσεις 

Αποκτήστε online 
εμπιστοσύνη μέσα από τις 
κριτικές των ταξιδιωτών 



Συνεργασία trivago με το Δήμο Χερσονήσου 
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Διεθνής διαγωνισμός 

3 ΝΙΚΗΤΕΣ 

Θα φιλοξενηθούν στην περιοχή &  
θα καταχωρήσουν τις εμπειρίες  

τους στην trivago  

*Όλες οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο project θα προβληθούν μέσα από την trivago 

3 NΙΚΗΤΕΣ 



Οι διακοπές ξεκινάνε από το διαδίκτυο! 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


