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Markanıza etkili bir iletişim 
kanalı açın,

Stratejik sosyal medya 
yönetimi ile gerçek hedef 
kitlenize ulaşın,

Misafir desteğini eş zamanlı 
hissedin,

Analitik sonuçlara dayalı bir 
pazarlama stratejisi yürütün,

Markanızı en ekonomik şekilde 
zirveye taşıyın.
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Sosyal Medya

Sayfa ve İçerik Yönetimi

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Vkontakte ve diğer sosyal medya 
kanallarınızın kurulması,

Günlük etkileyici içeriklerin hazırlanması,

Gelen tüm soru ve isteklerin 7/16 
cevaplanması, itibar yönetimi,

Kriz Yönetimi, eCRM, raporlama,

Çoklu dil seçeneğinde yönetim,

Tüm sosyal medya kanallarında 
hedeflerinize yönelik reklam 
kampanyalarınızın oluşturulması  ve 
optimizasyonu,

Sosyal medya yönetiminin ve reklam 
kampanyalarının raporlanması.
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Upgrade the Guest Experience
Guest 
Satisfaction 
Surveys

Auto Case 
Management

Online 
Reputation 
Management

55,000+ Clients in 150+ Countries

Guest 
Experience 
Automation

#1



Ücretsiz Demo İçin

Online İtibar Yönetimi

ReviewPro dünyada 55.000'den fazla 
otelin tercih ettiği lider online itibar 
yönetim platformudur. Bulut tabanlı 
çalışan sistem sizden hiçbir misafir 
verisi almadan doğrudan TripAdvisor 
gibi yorum platformlarına bağlantı ile 
çalışır.

Radisson, Kempinski, Barut Hotels, 
Dedeman gibi otel gruplarının tercihi 
olan ReviewPro ile siz de online 
itibarınızı yönetin.
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ReviewPro’nun güçlü cloud tabanlı çözümü ile 
online itibarınızı yönetin, problemleri hızlıca çözün, 
misafir memnuniyetini arttırın.

Online İtibar = Gelir: Cornell Ünivertesi’nin 
araştırmasına göre otelinizin online itibarını ölçen 
Global Review IndexTM (GRI)’ındaki 1 puanlık artış 
hem oda fiyatında hem de dolulukta artış 
sağlamaktadır.

Yorum Sitelerindeki Puanlarınızı Yükseltin: 
Misafirlerinizden gelen yorumları hızlıca raporlayıp 
sorunların kaynağını misafir otelde iken dahi 
çözebilirsiniz. Misafir beklentilerini aşın, puanlarınızı 
ve gelirlerinizi yükseltin.

Rakiplerinizi Bilin: Kendi tanımladığınız 10 
rakibinizle pek çok farklı alanda önde veya geride 
olduğunuz alanları görün. Onların yorumlarını 
inceleyin, sizin yorumlarınızla karşılaştırın.

Online İtibar Yönetimi
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ReviewPro ORM
Online Reputation Management

TripAdvisor ve HolidayCheck gibi dünyanın en büyük 
yorum platformları ile entegre dinamik anketler 
oluşturmak ister misiniz? 
ReviewPro GSS ile misafir anketleri oluşturun, 
doğrudan geri bildirim toplayın!

Dinamik Anketler: Misafirlerinize özel ve onların 
verdikleri cevaplara göre değişken yapılı anketler 
hazırlayın.

TripAdvisor, HolidayCheck ve Google Entegrasyonu: 
Dünya devleri ile çalışma ortaklığı bulunan ReviewPro 
sayesinde  misafirlerinize gönderdiğiniz anketleri 
hızlı ve sorunsuz şekilde bu 3 platformda kullanıcı 
yorumuna dönüştürme imkanı!

Online Yorumları ve Anket Sonuçlarını Birleştirin: 
ReviewPro içerisinde hem dünyadaki 200+ platformdan 
gelen otelinizle illgili yorumları ve misafir anketlerini 
tek bir arabirim üzerinde görme ve değerlendirme 
imkanı.

ReviewPro GSS
Misafir Anketleri Çözümü



Online İtibar Yönetimi
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Misafirlerinizin zaten telefonlarında var olan 
Facebook Messenger, Whatsapp gibi uygulamalardan 
onlarla iletişim kurmak ister misiniz?

Yeni Nesil İletişim: Online yorumlar ve anketlerin 
ötesine geçin! Günümüzün en aktif iletişim metodu 
olan mesajlaşma platformlarının gücünü kullanın! 
Messenger’dan Whatsapp’a farklı platformlar üzerinden 
ek uygulama yüklemesine gerek kalmadan direk 
iletişim kurun.

Farklı Misafir Gruplar Oluşturun: ReviewPro GEA 
içerisinde farklı misafirler için gruplar oluşturabilirsiniz.

ChatBot ile 7/24 Otomasyon: İçerisinde hazır 
şablonlar ile gelen CHATBOT sayesinde 
misafirlerinizin en sıklıkla sorduğu sorulara 7/24 
otomatik yanıt verebilirsiniz.

ReviewPro GEA
Guest Experience Automation

ReviewPro’nun diğer tüm modüllerinden gelen 
verilerinden içeriklerine göre otomatik case’ler 
oluşturun ve ilgililere yönlendirin.

Gelişmiş Otomatik Yönlendirme: Hangi yorumların, 
anket cevaplarının veya mesajların kime, nasıl 
yönlendirileceğine dair kurallar tanımlayın.
Gelişmiş kural seti ile bir veya birden fazla kişiye 
otomatik olarak gönderim tanımlayın, belirli sürede 
yanıtlanmayan case’leri otomatik başka departmana 
yönlendirin.

Personel Maliyetinizi Düşürün: Gelen yorumları 
kontrol edip bunları yönlendirecek personel 
maliyetinden kurtulun. Bırakın yapay zeka sizin için 
çalışssın!

Detaylı Raporlama: Hangi case çözülmüş, hangileri 
beklemede, ne kadar sürede sonuçlanmış tüm detaylar 
için raporlama ekranını kullanabilirsiniz.

ReviewPro ACM
Auto Case Management



WEB SİTESİ
TASARIM

& KODLAMA
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Tasarım ve Uygulamalar

Güncel web teknolojilerini içinde 
barındıran, SEO uyumlu, güncel bir web 
sitesi düşünün.

Masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda 
çalışabilen, IOS ve Android işletim 
sistemleriyle uyumlu, satış odaklı, 
rekabette kalite algısı yaratan, etkili bir 
iletişim kanalınız olsun.

Webius Digital olarak güncellenebilir, 
kendine ait yönetim paneli olan kullanıcı 
dostu web siteleri tasarlıyoruz.

SEO Uyumlu Web Sitesi 
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Sadece otellere yönelik web sitesi içerik 
yönetimi,

Sizden gelen bilgilerle etkileyici içeriğin 
oluşturulması,

Güncel haber içeriklerinin girilmesi,

Arama motorları optimizasyonuna
(SEO) uygun içeriğin girilmesi,

Görsel içeriklerin yönetimi,

Çoklu dilde destek, tercümelerin kontrolü 
ve prestĳli hale getirilmesi. 

Web Sitesi İçerik YönetimiWeb Sitesi İçerik Yönetimi
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Online Reklamlar

Görüntülü reklamlar,

Arama ağı reklamları,

Re-Marketing, 

Youtube reklamları,

Gmail reklamları.
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Google, Facebook, Instagram, 
Twitter, VKontakte, Linkedin 
reklamları ile hedef kitlenize ulaşın, 
yeni müşteriler kazanın, reklam 
giderlerinizi azaltın, marka 
bilinirliğini ve gelirlerinizi arttırın!



Programatik Reklam Nedir?

Programatik reklam; online reklamcılıkta 
otomatik satma ve satın alma sistemidir.

Kitleleri kriterlere göre ayırmak için 
kullanılan hedefleme taktikleri ile 
reklamverenler sadece doğru kişiye ulaşan 
reklamlara para öderler. 

Böylelikle programatik reklamlar şe�aflık 
ve optimizasyon fırsatlarını maksimuma 
çıkartırken, kopya trafik ve insan hatasını 
ortadan kaldırır.

Programatik Reklamlar
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Doğru içeriği, doğru zamanda, doğru 
kişilere ulaştırma imkanı sağlar. 

Programlı satın alma daha hızlı, daha 
verimli ve daha ekonomiktir.

Şe�aflığı ve kontrolü arttırır.

Gerçek zamanlı ölçüm sağlar.

Daha fazla hedefleme seçeneği sunar

Doğru kitleye erişimi arttırır.

Riski ve maaliyeti azaltır.



daki tüm paket satışlarınızı destekleyin.

Doğal Reklam Çözümleri

Rusya’daki En Trafik Çeken
Online Seyahat Acentesinde Doğal Reklam Çözümleri 

Rusya’

Aramalarda ilk gözüken siz olun, görüntüleme 
sayılarınızı ve marka bilinirliliğinizi arttırın.

Web sitesinde kalma ortalaması 10 dakikadan fazla 
aylık 2 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan lider plartform.

Ana hedef kitlemiz; ortalamanın üzerinde geliri olan, 
Moskova ve St. Petersburg’da yaşayan 24-34 yaş 
aralığında kadınlardır.

Dilerseniz otelinize, zincirinize, destinasyonunuza özel 
sayfa edinin. Detaylı bilgi için tıklayınız.

www.webiusdigital.com



Online Reklam

Webius Digital çalışanları tarafından
oluşturulmuş ve otellerin direkt rezervasyon 
almaları için hizmet veren bir platformdur.

Birotelbak fiyat vermez, taahhütte bulunmaz, 
komisyon almaz ve satış yapmaz.

Birotelbak direkt otel web
sitesine yönlendirir ve tatil arayana
direkt, aracısız, doğru fiyata rezervasyon
imkanı sağlar.
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Birotelbak, 25 yılı aşkın tecrübeli yöneticileriyle otelcilik sektörüne çözüm-
ler sunan 7 yıl önce kurulmuş Webius Digital çalışanları tarafından oluştu-
rulmuş ve otellerin direkt rezervasyon almaları için hizmet veren bir plat-
formdur. Birotelbak fiyat vermez, taahhütte bulunmaz, komisyon almaz 
ve satış yapmaz. Birotelbak direkt otel web sitesine yönlendirir ve tatil 
arayana direkt, aracısız, doğru fiyata rezervasyon imkanı sağlar.

Otel yelpazesini ve yeni nesil tatil deneyimlerini,
Oteller ve seyahat destinasyonları hakkında verdiği özgün değerlendirme 
ve ipuçlarını,
Otellerden direkt olarak alınan detaylı bilgileri,
Güvenilir, tarafsız bir şekilde ve uzman görüşleri ışığında sizinle paylaşır. 
Sunduğu bu geniş ve doğru bilgiyi seçenekler süzgecinden geçirerek be-
ğendiğiniz oteli önünüze getirir ve doğrudan otelin kendisinden rezervas-
yon yapmanızı sağlar.



E-mail Marketing

E-Posta Pazarlamanın Ötesine Geçin! 

E-posta datalarının yönetimi,

Gerçek zamanlı analiz,

Kolay e-bülten tasarımı,

Gelişmiş raporlama,

Kişiye özel saatte gönderim,

İtibar puan sistemi.
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 ONLINE
REZERVASYON

MODÜLÜ
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OnRes Systems, seyahat 
endüstrisindeki satıcılara envanter 
yönetimi ve e-ticaret teknolojisi 
sağlamak amacıyla bir uygulama servis 
sağlayıcısı ve yazılım geliştirme şirketidir.

Yazılım geliştirme, konaklama endüstrisi, 
İnternet pazarlaması ve satış 
uzmanlığından yola çıkarak OnRes, 
genel yönetim süresini azaltan, sitenin 
profesyonel görünümünü artıran ve 
çevrimiçi satışları artıran bir yazılım 
ürünü yarattı.

ONRES
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Tüm online satış kanalları ile 
senkronize olarak çalışır,

Herhangi bir kanaldan satış aldığınızda 
tüm kanallarda kontenjan durumu 
anlık güncellenir,

Onres Channel Manager Expedıa 
tarafından dünya genelinde 370 farklı 
channel manager arasında yapılan 
bağlantı hızı ve kalitesi testinde 8. 
sırada yer almaktadır.



AJANS
HİZMETLERİ
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   Logo ve kurumsal kimlik tasarımları,
   Tüm basılı işlerinizin tasarımı,
   Katalog, billboard, afiş,
   Fuar stant tasarımları,
   Sosyal medya tasarımları,
   Banner-reklam tasarımları,
   Kreatif çalışmalar,
   Video ve fotoğraf prodüksiyon.

Ajans Hizmetleri & Yaratıcı Çözümler
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PHOTO
VIDEO

 PRODUCTION
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Profesyonel otel fotoğraflaması,

Mimari çekimler,

Otel tanıtım videoları,

Ekonomik sosyal medya 
fotoğraflaması,

360° fotoğraflama,

360° video,

Sanal tur.

Neler Yaparız?



Çözüm Ortaklarımız
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• Adalya Hotels

• Amara Hotels

• Asteria Hotels & Resorts

• Angel’s Marmaris

• Alva Donna Beach Resort

• Alva Donna Exclusive Hotel & Spa

• Alva Donna World Palace

• Barut Hotels

• Acanthus & Cennet Barut Collection

• Kemer Barut Collection

• Lara Barut Collection

• The Residence at TUI Sensatori Barut Fethiye

• TUI Sensatori Resort Barut Fethiye

• TUI Sensatori Resort Barut Sorgun

• Calista Luxury Resort

• Champion Holiday Village

• Concorde De Luxe Resort

• Concorde Luxury Resort

• Corendon Hotels

• Crystal Hotels

• D-Hotels & Resort

• Hotel Berke Ranch

• Kempinski Hotels

• Kilikya Palace Göynük

• Kilikya Resort Çamyuva

• Nirvana Lagoon Villas

• Ottopera Boutique Hotel

• Otium Hotels

• Papillon Ayscha Hotel

• Papillon Zeugma Hotel

• Papillon Belvil Hotel

• PGS Hotels

• Regnum Carya

• Sealight Hotels

• Selectum Luxury Resort

•Seven Seas Resorts & Hotels

• Side Star Hotels

• Shemall Avm

• Spice Hotel & Spa

•Swandor Hotels

• The House Hotels

• The Raga Side Hotel

• Trendy Lara Hotel

• Trendy Aspendos Beach

• Trendy Palm Beach

• Trendy Side Beach  

• Trendy Verbena Beach

• TT Hotels Turkey

• VonResort Hotels

Tercih Edenler   Bazı hizmet ve ürün verilenler
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Neden Biz?

Sadece otelcilik odaklı dĳital bir ajansız,

Tüm çalışanlarımız otelcilik deneyimli,

Misafir kitlenizi çok iyi tanıyoruz,
İşinizi çok iyi tanıyoruz,

Sosyal medya ve dĳital pazarlama
yurt dışı eğitimliyiz, dolayısıyla bir adım
öndeyiz,

Partnerlerimiz ve temsilciliklerimiz ile de 
yanınızdayız. (ReviewPro, Guest Survey, 
Google Partner, IGOA, DVP Interactive, 
OnRes)

Tüm yabancı dilleri ana dil seviyesinde 
konuşuyor, yazıyor ve düşünüyoruz.

Tüm marketing ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilecek ‘’All in one’’ bir dĳital 
ajansız.



İletişim

Çağlayan Mahallesi 2002 Sokak,
Ela Apt. No:19 D:1   07235
Muratpaşa / ANTALYA

Eski Büyükdere Cad.
Büyükdere İş Merkezi Kat:6
4.Levent / İSTANBUL

+90 242 323 2343

+90 532 485 7728

info@webiusdigital.com
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WebiusDigital

@WebiusDigital

Webius Digital


	Artboard 1
	Artboard 2
	Artboard 3
	Artboard 4
	Artboard 5
	Artboard 6 kopya
	Artboard 6
	Artboard 7
	Artboard 7 kopya
	Artboard 9
	Artboard 10
	Artboard 11
	Artboard 12
	Artboard 13
	Artboard 14
	Artboard 8
	Artboard 6 kopya 2
	Artboard 15
	Artboard 16
	Artboard 17
	Artboard 19
	Artboard 20
	Artboard 22
	Artboard 23
	Artboard 24 copy
	Artboard 24 copy 2
	Artboard 24 copy 3
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