
Maak van iedere 
overnachting een 
Great Stay



Over 
Great Stay App
Het is onze missie om van iedere overnachting een ‘Great Stay’ 
te maken! Door te luisteren naar hotels, B&B’s, vakantieparken 
en verhuurmakelaars hebben wij de Great Stay App ontwikkeld. 
Hiermee helpen wij om gasten nog beter te bereiken en van 
informatie te voorzien.

Klaar voor de toekomst

Zoals je van een innovatief bedrijf mag verwachten ontwikkelen wij 
onze producten continu door. Door naar onze klanten te luisteren 
begrijpen wij hoe we deze nog gebruiksvriendelijker en relevanter 
kunnen maken. Hierdoor garanderen wij dat onze oplossingen altijd 
relevant en actueel zijn.

 

Eenvoudig in gebruik

Dat onze oplossingen zo simpel en relevant mogelijk zijn, zie je terug 
in ons eenvoudige Content Management Systeem. Hiermee kan 
je gemakkelijk berichten en foto’s publiceren, pop-ups instellen en 
pushberichten versturen.

Communiceer snel, simpel én relevant met je gasten en bespaar 
direct tijd. Maak van iedere overnachting een ‘Great Stay’!

Onze voordelen:

• Bereik gasten direct;
• Alle informatie gebundeld in één app;
• Volledig in jouw huisstijl;



Bed and Breakfast

Bied gasten net dat beetje extra, deel tips van het huis 
en laat hen genieten van verborgen pareltjes. Bundel 
relevante informatie in de digitale informatiemap en 
maak een einde aan de stapels brochures en mappen.

• Bespaar op drukkosten;
• Wees de ultieme gastheer;
• Bereik je gasten in één klik.

Vakantieparken

Alle activiteiten bij de hand en overzichtelijk 
weergegeven in een eigen app. Dankzij de koppeling 
met jouw reserveringssysteem kunnen gasten 
boekingsgegevens inzien, wijzigen en direct berichten 
versturen.

• Geïntegreerde reserveermodule;
• Digitale informatiemap;
• Totale ontzorging.

Verhuurbureaus

Blijf ook tijdens het verblijf van gasten in beeld met een 
eigen app. Verstuur pushberichten, deel activiteiten in de 
buurt en houd gasten op de hoogte.

• Boekingsgegevens direct inzien;
• Databank met activiteiten;
• Verbeter de service.

Hotels

Blijf ook na het inchecken in contact met gasten. Met een 
eigen app genereer je tot 70% meer upsell momenten. 
Digitaliseer de kamermap, bespaar direct op drukkosten 
en behoud je Europese Hotel Classificatie

• Verstuur pushberichten; 
• Verbeter je dienstverlening;
• Koppeling met jouw reserveringssysteem.

Appartementen

Voorzie gasten van informatie en communiceer direct 
via een eigen app. Verstuur pushberichten en deel 
belangrijk nieuws via het digitale prikbord. 

• Geïntegreerde bestelmodule;
• Alle informatie bij de hand;
• Creëer interactie.

Campings

Blijf in beeld en bied gasten net dat beetje extra via een 
eigen app. Deel activiteiten en plan vooraf de kostbare 
vakantietijd al in. Bestel eenvoudig producten en 
diensten via de geïntegreerde bestelmodule.

• Altijd up-to-date;
• Digitaal prikbord;
• Verstuur pushberichten.

Kennispartner in de 
volgende markten



Pushberichten

Leuke actie of snel een mededeling 
communiceren naar je gasten? 
Verstuur een pushbericht en vestig 
direct de aandacht op jouw app.

• Bereik gasten in één klik;
• Directe aandacht op jouw app;

Activiteitenagenda

Dankzij de overzichtelijke agenda 
missen gasten geen activiteit of 
evenement meer. Vooraf plannen 
ze hun kostbare vakantietijd al in en 
beleven zo een nóg leukere vakantie!

• Altijd de leukste uitjes bij de hand;
• Overzichtelijk weergegeven;
• Direct aanmelden.

Enquêtes

Krijg inzicht in de 
gasttevredenheid, stel 
eenvoudig enquêtes op.

Mobiele sleutel

Deuren openen vanuit de 
app. 

Boekingsgegevens direct 
inzien

Gasten hebben belangrijke informatie 
en boekingsgegevens altijd bij de 
hand. Dankzij de koppeling met 
jouw reserveringssysteem kunnen zij 
eenvoudig boekingen wijzigen of een 
bericht sturen.

• Eenvoudig boekingen wijzigingen;
• Direct berichten versturen;
• Alle boekingsinformatie bij de hand.

Digitaal prikbord

Bespaar tot 80% op e-mails, 
telefoontjes en verlicht de druk op de 
receptie met het digitale prikbord. 
Houd gasten op de hoogte en creëer 
interactie door de mogelijkheid om
op berichten te reageren. Deel foto’s 
van animatie-middagen, gevonden 
voorwerpen reageer direct op 
berichten van de receptie.

• Houd gasten op de hoogte;
• Deel foto’s en belangrijke 

informatie;
• Reacties en ‘likes’ van gasten 

mogelijk.

Bel receptie

Met slechts één druk op de 
knop direct contact met de
receptie. Geen dure 
telefoonsystemen.

Tips van het huis

Deel inside tips en laat 
gasten genieten van 
verborgen pareltjes.

Functionaliteiten



Geïntegreerde 
reserveermodule

De perfecte afsluiting van de dag! Bied 
gasten de mogelijkheid om direct een 
tafel in jouw restaurant te reserveren. 

• Eenvoudig reserveren; 
• Directe bevestiging;
• Gekoppeld aan jouw 

reserveringssysteem.

Beveiligd

Scherm onderdelen af met 
een wachtwoord.

Wifi knop

Direct de wifi code met één 
druk op de knop.

Wake up call

Gasten stellen zelf de wake 
up call in, de receptie belt 
hen wakker.

Activiteiten databank

Voorzie gasten van inspiratie en toon 
de leukste uitjes in de buurt. Deze 
uitjes worden automatisch uit de 
database gehaald en overzichtelijk 
weergeven via eenGoogle Maps kaart 
of lijstweergave.

• Altijd de leukste uitjes bij de hand;
• Automatisch gevuld;
• Gekoppeld aan Google Maps.

Feedback en reviews

Benieuwd wat gasten van het 
verblijf vonden? Het geïntegreerde 
feedback- en reviewformulier geeft 
gasten de mogelijkheid hun verblijf te 
beoordelen.

• Verbeter de dienstverlening;
• Meld schade en overlast;
• Housekeeping of conciërge 

aanvragen;
• Ontvang reacties via de mail.

Contactinformatie

Contactgegevens altijd bij de 
hand.

Online inchecken

Check eenvoudig online in 
en voorkom wachtrijen bij de 
receptie.

Corona oplossing

Covid-19 checklist vanuit de 
app.



Digitale informatiemap

Maak een einde aan tijdrovende 
vragen en de stapels met brochures 
en mappen.Geef gasten direct waar 
ze naar op zoek zijn en bundel alle 
relevante informatie in de digitale 
informatiemap.

• Altijd up-to-date;
• Bespaar drukkosten;
• Alle relevante informatie 

gebundeld.

Geïntegreerde Bestelmodule

Maak het gasten gemakkelijk! Bestel 
eenvoudig roomservice, linnengoed of 
late-night snacks. Ook extra faciliteiten 
zoals fietsverhuur of wellness 
reserveren gasten direct via de app.

• Tot 70% meer upsell momenten;
• Van roomservice tot welness;
• Verstuur een pushbericht ter 

promotie.

Look & Feel

Een unieke app, geheel in 
jouw huisstijl.

Pop-up berichten

Direct in beeld bij het openen 
van de app, ideaal voor 
acties!

i

Tablet app

E-mail
Narrowcasting

Twitter Pushbericht

Android en iPhone app

Facebook

Website

Webmodule met 
QR-code
Met de webmodule breng je 
belangrijke informatie over aan gasten 
zonder een app te downloaden. 
Verhoog de gastbeleving en bundel 
alle relevante informatie in één 
overzichtelijke webpagina. Deze 
pagina wordt geopend door het 
scannen van eenQR-code.

• Belangrijke informatie altijd bij de 
hand ; 

• Downloaden niet nodig, scan de 
QR-code;

• Eenvoudig te beheren.

Communicatie 
Cockpit

Snel en eenvoudig

De Communicatie Cockpit is ons 
Content Management Systeem (CMS) 
dat bij iedere oplossing van Great 
Stay App gratis wordt meegeleverd. 
Via dit CMS kan je snel wijzigen in de 
webmodule doorvoeren maar ook het 
plaatsen van berichten in de app gaat 
snel én eenvoudig.

Altijd up-to-date

Al onze oplossingen worden continu 
verbeterd, waarbij we regelmatig 
updates doorvoeren. Ook hierbij 
verliezen we de gebruiksvriendelijkheid 
niet uit het oog. Hierdoor is de 
Communicatie Cockpit van Great 
Stay App het makkelijkste CMS van 
Nederland.

Voordelen

• Geen dubbel werk en fouten meer;
• Beheer je app en webmodule vanuit 

één systeem;
• Gratis meegeleverd.



Veemarktkade 8 - 5333
5222 AE ‘S-Hertogenbosch

info@greatstayapp.com
073 820 0231

Kijk voor meer informatie ook op 
www.greatstayapp.com


