
DEEL. 2 DISTANCING

LEES VERDER >>

INNOVEREN
in tIJDEN VaN crisis

Gratis aanbieding!



“ Dit is De tijd om 
  verantwoording te
  nemen en te laten 
   zien waartoe je in 
   staat bent
  Verander nu!”

Dolf mulder - oprichter GuestKey



we moeten 
afstand houden...

Social distancing is een van de meest belangrijke 
voorzorgsmaatregelen die we allemaal kunnen nemen. We 
móeten niet alleen een grotere afstand van elkaar houden, 
het is ook een behoefte geworden van velen. Een behoefte 

waar hotels ook zeker gehoor aan moeten geven.



Ontmoet Guestkey
Dé sleutel tot je hotelkamers en gasten.



GuestKey helpt je je gasten de beste service en beleving te 
geven, maar dan van een afstand. Met onze webapp creëer je 

een extra vorm van communicatie waarvan je gebruik kunt 
maken om je gasten te informeren. Deel relevante informatie, 

het wifi-wachtwoord of vraag ze zelfs om een beoordeling. 
Is deze positief? Dan wordt hij direct op het boekingsplatform 

geplaatst. Heeft de gast nog wat op- of aanmerkingen? 
Dan worden deze direct doorgestuurd naar de receptie 

zodat je hier nog op kunt inspelen om het verblijf van je gast 
zo aangenaam mogelijk te maken.



Social distancing = key

Het is aan ons om ons 
gedrag aan te passen

Het COVID-19 virus heeft een grote impact op 
verschillende branches. Het is aan ons om ons gedrag en 
onze service aan te passen op de extra behoeften die het 

virus met zich meebrengt. Om je te helpen een stap in 
de juiste richting te zetten, willen we graag een helpende 

hand bieden. Daarom hebben wij een tijdelijk aanbod 
gecreëerd om GuestKey gratis uit te proberen voor een 

periode van drie maanden. Als je gebruik wilt maken van 
dit aanbod, neem dan contact met ons op.



 Probeer GuestKey Drie maanden gratis!

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze aanbieding.

Neem ons gratis aanbod:

T: +31 (0) 76 50 24 750 E: info@hotek.nl I: guestkey.nl



Switch nu!
De GuestKey webapp stelt je in staat om relevante

content te communiceren en om in contact te blijven 
online. Zo hoef je je gasten niet fysiek te hulp te staan 

en hoef je je ook geen zorgen te maken om het contact 
met hen te verliezen.



Distance = key
Houd afstand en blijf veilig!

ONTHOUD:



Probeer Guestkey
demo.guestkey.nl


