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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



Laten we het bij de 
naam noemen...

Wist je dat telefoons in hotelkamers een 
van de meest vieze plekken in een hotel 
zijn? Het COVID-19 virus maak iedereen 

nog bewuster van het belang van hygiëne.



Ontmoet Guestkey
Dé sleutel tot je hotelkamers en gasten.



Met GuestKey hoeven de telefoons in hotelkamers niet 
eens meer gebruikt te worden. GuestKey is een volledig 
cloud-hosted platform, verpakt in een webapplicatie en 

een connector die in ieder RFID-slot geïntegreerd kan 
worden. De webapp stelt gasten in staat om de deur van 

hun hotelkamer te openen met hun mobiele telefoon, 
maar het creëert ook een extra contactpunt tussen 

jou en je gasten.



Switch nu!
De webapp kan volledig gepersonaliseerd worden. 

Roomservice of contact met de receptie? Geen probleem! 
Dit kan allemaal in de webapp geïntegreerd worden wat 

het gebruik van een telefoon in de 
hotelkamer overbodig maakt.

Taxi

Breakfast REception

Roomserivce Wellness/ spa



We moeten onze standaard 
veranderen

Het COVID-19 virus heeft een grote impact op 
verschillende branches maar ook op ons gedrag. Het is 
belangrijk om gehoor te geven aan de behoeften van je 
gasten en hygiëne een nog grotere prioriteit te geven. 

Om je hiermee te helpen, hebben we 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.

Mobile = key



 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



Mobile = key
Kies cloudbased en blijf veilig!

ONTHOUD:



Probeer Guestkey
demo.guestkey.nl


