PÁLYÁZAT

AZ ÉV TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSA –
TERMÉK INNOVÁCIÓS DÍJ 2020
A HAZAI SZÁLLODÁK SZÁMÁRA A GYAKORLATBAN JÓL HASZNOSÍTHATÓ
INNOVATÍV TERMÉK, MELY HOZZÁJÁRUL A JÖVEDELMEZŐSÉG
JAVÍTÁSÁHOZ, A TERMELÉKENYSÉG NÖVELÉSÉHEZ.

Hotel Interactive Kft.
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PÁLYÁZATI CÉLOK

Elsődleges cél
A pályázat kiírásának megfelelően szeretnénk egy olyan terméket bemutatni, mely az elkövetkezendő években
versenyelőnyt jelenthet a szállodák számára, illetve egy esetleges elemi igény szintjére emelkedés esetén,
kikerülhetetlen eszközzé válhat. Ezen felül a jelenlegi vírusveszély alatt, biztonságos megoldást nyújt a vendégek
számára!

Másodlagos cél
Minél szélesebb körben megismertetni a szállodák vezetőit az új technológiai lehetősséggel. Barátkozni a gondolattal és
felkészülni arra, hogy ez a jövő, sőt a jelenünk is a világban!
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A PÁLYÁZÓ

Hotel Interactive Kft.
Cégünk 2013. decemberében alakult és 2014-ben tömörítette egy korábbi cég dolgozóit, mely már akkor több mint 20
éves tapasztalattal rendelkezett az interaktív szállodai televíziózás terén. Egy nagy rendszerintegrátor világcéget
képviseltünk Magyarországon, így számtalan 5 és 4 csillagos hotel tartozik ügyfélkörünkbe.
2014-ben szorosabbá téve együttműködésünket, a Philips legnagyobb magyarországi Hotel Tv és Digital Signage
disztribútorává váltunk.

Philips
Vállalati profil
A hollandiai központú Royal Philips egy sokrétű technológiai vállalat, amely elsősorban az emberek életminőségének
javítására törekszik az egészségügy, az életstílus és a világítástechnológia terén megvalósított jelentőségteljes
innovációkkal. A cég piacvezető pozíciót tölt be a szív-, és az akut betegellátás, az otthoni egészségügy, az
energiahatékony világítástechnikai megoldások és új világítási alkalmazások területén, továbbá a férfiborotválkozás és
szőrtelenítés és a szájápolás terén.
A Philips 2011-ben eladta márka licenszét a tajvani TPV konszernnek, melyet a TP Vision és az MMD képvisel Európában.
A Philips több mint 70 éve foglakozik TV gyártással és több mint 40 éve a Hotel televíziózás úttörőjének számít a
világban, így tapasztalatával mindig képes a megújulásra és a vendégigények maximális teljesítésére.
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AZ IGÉNY ÉS A KÉRDÉSEK

A legfontosabb kérdés:
Mire van igénye elemi szinten leginkább a szállodáknak?

Válasz:
Fizető vendégre.

Megoldás:
Bemutatjuk a leginnovatívabb, a legkorszerűbb és egyben a világon első, fejlesztőink által alkotott VENDÉG
GENERÁTORT!
Ez tulajdonképpen egy titkos anyagból készült varázskocka, ami számtalan vendéget generál a megfelelő ügymenethez!

Az igazság:
VENDÉG GENERÁTOR NEM LÉTEZIK!
Viszont van egyéb okos szolgáltatásunk, amely megkönnyítheti a szállodák megfelelő üzemeltetését.

Nehézségek:
2020 és a Covid-19 új kihívások elé állította a turizmusban dolgozókat és a kapcsolódó vállalkozásokat is. Megváltoztatta
és folyamatosan formálja a világot.
Szeretne egy szálloda manapság bármilyen innovatív technológiát használni, amikor a csőd szélén áll?
Van forrása beruházni bármire is?
Ingyen biztos bármit elfogad bárki, de ki fejleszt bármit is, amit nem tud eladni, vagy fenntartani?
Ezért úgy gondoljuk, hogy ma egy szolgáltatás, vagy egy legkézenfekvőbb, meglévő tudás az, ami a leginnovatívabb!
Ennek szellemében terjesztjük fel 2 szolgáltatásunkat is, melyek összetartoznak és a jelen helyzetre kínálnak kényszerű
megoldást!

5

A SZOLGÁLTATÁS ÉS TERMÉK

Magyarország első Hotel TV webáruháza
Egy ideje fontolgattuk, hogy pár termékünket, mint pl. a távirányítók, árulhatnánk az Interneten keresztül, ezzel is
meggyorsítva a vásárlást ügyfeleinknek.
Eközben óriási félelmünk is volt az, hogy egy-egy ajánlatadás alkalmával nem-e talál az ügyfél sokkal jobb árat az
Interneten, valamilyen hazai, vagy külföldi webshoppon keresztül. Folyamatosan szörföztünk ezért a neten, de
megállapítottunk, hogy pár terméken kívül, nem található más sehol.
Félelmünket megelőzve döntöttünk! Ha nincs más, akkor leszünk mi az úttörők ezzel!
Így amit elindítottunk, az nemcsak Magyarország, de Európa első Hotel TV webáruháza!

A szolgáltatás elérhető innen: www.hoteltvshop.hu

GuestConnect
Ez a megoldás nem új, de most már a Philips új Hotel TV-khez is, a gyártó ingyenes rendszerén keresztül elérhető.
Érintésmentes TV távvezérlést ad a vendégek teljes biztonsága érdekében, így nincs feltétlen szükség a TV saját gyári
távirányítójára, melynek a higiéniája nehezen biztosítható.
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A MEGOLDÁS

A hoteltvshop.hu
Az áruház termékcsoportjai:
•

HOTEL TV

PHILIPS

•

DIGITÁLIS KIJELZŐ MEGOLDÁSOK

PHILIPS

•

FALI TARTÓK, ÁLLVÁNYOK

VOGEL’S

•

ANTENNÁK, HÁLÓZATOK

TRIAX

•

HOTEL TV RENDSZEREK

PHILIPS

Regisztráció nélkül betérők is láthatnak árakat, de ezek nem tükrözik a valódi lehetőségeket. Ezek amolyan listaárak.
Amennyiben egy partnerünk regisztrál, akkor egy elbírálás után, a megfelelő kedvezménykategóriába sorolva, már igazi
tervezhető költségekkel tud kalkulálni egy-egy projektben.
Mit ad az oldal?
Gyors és megbízható megoldást a beszerzéshez!
Elérhetőséget a nap 24 órájában!

A GuestConnect
Promóciós videók itt találhatóak:
https://youtu.be/Q8WYsoyp_ZA
https://youtu.be/0hWl_I1v6bQ
A szolgáltatás leírása a következő oldalon olvasható!
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Bemutatjuk a GuestConnect-et,
az érintés nélküli Hotel Tv vezérlést
Új felhőalapú Hotel TV távirányítója, amelyet az
otthoni higiénia megőrzése érdekében terveztek
Amint az otthonok új korszakába lépünk, az otthoni elvárásoknak
megfelelően, úgy a vendégeinek ajánlott távirányítónak is intuitívnak és
könnyen használhatónak és jobban, mint valaha, higiénikusan
tapinthatónak kell lennie.
Bemutatjuk a GuestConnect-et, a Philips Professional Display Solutions
új, felhőalapú távirányító alkalmazását. Úgy tervezték, hogy vendégei a
saját okostelefonjaikkal, táblagépeikkel vezérelhessék a szobájukban
lévő MediaSuite Philips Hotel TV-t egy QR-kód beolvasásával. Nem
szükséges, hogy megérintsék a szobai távirányítót.

A GuestConnect használata egyszerű:
•
•

•

•

Bejelentkezéskor a vendégeknek felajánlhat egy nekik generált QRkódot, hogy tartózkodásuk ideje alatt, maguk irányítsák a szobájukban
lévő TV-t.
Ez a QR-kód beolvasható az okostelefonjuk kamerájával.
o a generált kód egy képen megjelenik, a recepción elhelyezett
Philips 10” or 24” T-Line kijelzőn
o a generált kódot bejelentkezéskor e-mailben is elküldik.
o a generált kód ugyancsak megjelenik az üdvözlőképen, a szobai
Philips MediaSuite TV-n.

Előnyök
a Teljesen érintés nélküli és biztonságos
folymat
a Nincs szükség alkalmazás letöltésére
a Egyszerű kattintás a beolvasás megnyitásához
a Felhasználóbarát felület
a Dinamikus webalkalmazás
a Hozzáadható a böngésző könyvjelzői közé
a iOS és Android támogatott eszközök
a Több eszköz is csatlakozhat
a Teljes mértékben biztonságos és GDPR
kompatibilis
a A felhasználói adatok nem maradnak meg.
Kijelentkezés után biztonságos kilépés.

Miután vendégei beolvasták a QR-kódot, teljes mértékben
kontrollálhatják a szobai TV-t, mely egy teljesen webalapú szolgáltatás,
ami azt jelenti, hogy nincs szükség alkalmazás letöltésére.
Az ugyanabban a szobában tartózkodó összes vendég beolvashatja a QR-kódot és
csatlakoztathatják a készülékeiket.
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EPILÓGUS

A kötelező digitális jövő
Tavalyi pályázatunk is így zárult.
2020. év megmutatta, hogy halaszthatatlan a digitalizáció.
A higiénia mindennél fontosabb, így az azt szolgáló megoldások előtérbe kerültek és úgy látszik kikerülhetetlenek. A
virtuális és felhőalapú szolgáltatásoké a jövő.
Egy dolog azonban biztos. Ha a turizmus elindul, csak akkor lesz létjogosultsága bármilyen szolgáltatásnak.
Üzemanyag nélkül az autó, csak egy vas. Vendég nélkül a szálloda csak egy épület.
Bárcsak bemutathattuk volna a VENDÉG GENERÁTORT!
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