
DEEL. 1 HYGIËNE

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 kunnen het niet 
ontkennen...

Het COVID-19 virus leidt tot veel veranderingen in 
verschillende industrieën. Maar daarnaast zorgt het ook 

voor een mega verandering in ons gedrag. 
Meer dan ooit vinden mensen veiligheid en hygiëne van 

nog groter belang. En dit zal niet zomaar veranderen 
wanneer we het virus onder controle hebben. 

Mensen zullen voorzichtiger blijven en tweemaal 
nadenken voordat we iemand de hand schudden.



De hotelbranche zal 
veranderingen moeten 

doorvoeren
Te beginnen bij de reguliere sleutel en keycards. 

Deze kunnen namelijk veel bacteriën bevatten en 
kunnen makkelijk vervangen worden. Hoe? 

Met GuestKey, een volledig cloud-hosted platform dat 
verbonden is met een connector die in elk RFID-slot 

geïntegreerd kan worden. Deze connector maakt het 
mogelijk om de deur van een hotelkamer te bedienen 

met een webapp.



Ontmoet Guestkey
Dé sleutel tot je hotelkamers en gasten.



GuestKey stelt de gasten in staat om de deur van hun 
hotelkamer te openen met hun mobiele telefoon en geeft 

jou een extra vorm van communicatie met hen. 
Op deze manier vervul je niet alleen de 

hygiëne-gerelateerde behoeften van je gasten, maar 
creëer je ook een extra punt in de gastenreis om met hen 

in contact te komen, te informeren met relevante 
informatie en om zelfs een upsell te creëren via de webapp.



Switch Nu!
Het mag dan wel een lastige periode zijn voor veel hotels 

maar als je toch graag de behoeften van je gasten wil 
vervullen die mede gecreëerd zijn door de huidige crisis, 

switch dan nu!



 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



Hygiene = key
Blijf thuis en blijf veilig!

ONTHOUD:



Probeer Guestkey
demo.guestkey.nl


