
“Ο επισκέπτης µπορεί να ξεχάσει τί του είπαµε,
αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ,

είναι το πώς τον κάναµε να αισθανθεί.”
Μάγια Αγγέλου
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IT Supplier Best Hotel IT, Web &
Telecoms Supplier



Οι παγκόσµιες
τάσεις στον
τουρισµό.



πληροφορίες για τα σηµεία ενδιαφέροντος τριγύρω.
προτάσεις για εστιατόρια και χώρους διασκέδασης.
να αισθανθούν σαν ντόπιοι.

Οι επισκέπτες αναζητούν:



Digital marketing 
& ψηφιακή σήµανση.

81% 
αύξηση στη χρήση  

κινούµενων
διαφηµίσεων.

Η ψηφιακή ενηµέρωση

σε πολλαπλές 
οθόνες κρίνεται
απαραίτητη.

go
green

Η ψηφιακή σήµανση
σηµαίνει λιγότερες
εκτυπώσεις για
διαφηµιστικά
& έντυπα.



#2

Η φιλοξενία 
αποτελεί τη

µεγαλύτερη 
αγορά mobile 

εφαρµογών

Οι mobile υπηρεσίες
οδηγούν σε

18 %
στις υπηρεσίες 

παραγγελιών στο δωµάτιο.

αύξηση
 
αύξηση στη χρήση 
mobile υπηρεσιών.

50%
Περισσότερη από

O ρόλος των mobile applications
στην φιλοξενία.



84%
 
η προσωποποιηµένη 
εµπειρία επισκέπτη
είναι πολύ σηµαντική.

των ταξιδιωτών
δηλώνουν ότι

Τι ζητούν οι πελάτες
από µία προσωποποιηµένη εµπειρία.

58% 57% 50%
40%
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Προσωποποιηµένη εµπειρία
του επισκέπτη.



82%
των ταξιδιωτών
προτιµούν 
ξενοδοχείο
που διαθέτουν

Loyalty

Σύστηµα επιβράβευσης
OCG Loyalty

Οι πρώτες 5 σε ζήτηση επιβραβεύσεις σε µέλη Loyalty

Επιβράβευση µε διανυκτέρευση

Αναβάθµιση δωµατίου

Ευελιξία εξαργύρωσης επιβραβεύσεων

Express check in

Παροχές υπηρεσιών

47%
46%
40%
38%
30%



Eρωτηµατολόγια και έρευνες.

46%

 

των πελατών
γράφουν reviews
για το ξενοδοχείο
µετά την διαµονή τους.

22
%

διαβάζουν 
reviews από το 
κινητό τους.

των 
χρηστών
κινητών
συσκευών 

81%
 

θεωρούν 
σηµαντικά
τα reviews
άλλων χρηστών



Τα εργαλεία κοινωνικής ακρόασης social listening tools αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες
για να αποτυπώσουν πως αισθάνονται οι χρήστες του διαδικτύου για διάφορα θέµατα.

Ειδικά για τa ξενοδοχεία, η αξιολόγηση του συναισθήµατος που δηµιούργησε η εµπειρία
παραµονής σε κάποιο ξενοδοχείο επιτρέπει την κατανόηση της ικανοποίησης

που είχαν οι επισκέπτες από την παραµονή τους εκεί.

Δείκτης καθαρών συναισθηµάτων
“η εµπειρία”



Θετικές αναφορές



Αρνητικές αναφορές



Ένα σύστηµα 
καλύπτει όλες 
τις ανάγκες1 
Χρησιµοποιούµε την τεχνολογία
στην υπηρεσία των πελατών σας.

1 



Σηµεία προβολής
Η πληροφορία παντού

Digital 
Signage

Ιnfo
Channel

Smart
Interactive TV

Hotel Mobile
App

Schedule
Display

Έξυπνο
ΔωµάτιοInfokiosk

WiFi
Hotspot



Υπηρεσίες στα χέρια σας
Προσαρµόστε τις στις εκάστοτε ανάγκες 

Κρατήσεις Παραγγελιοληψία Loyalty Ερωτηµατολόγια

House keeping Concierge Points of interest SMS / Email
Notifications

Eστιατόρια, Spa κτλ Room Service Σύστηµα επιβράβευσης Βελτίωση κριτικών
Τrip Advisor

Chat µε τη reception Σηµεία ενδιαφέροντος

Self Check - in

Promotions
Προµοτάρετε &

Διαφηµίστε

Βελτίωση κριτικών
Τrip Advisor



Company name

You may enter.
Persons in shop: 9/12

Company name

Please wait!
Persons in shop: 12/12

It's Your
Turn!

Ticket Number

53
Please Proceed 

to counter 

03

12:00

S   artPass
Y o u  m a y  e n t e r



Digital
Signage



Σχεδιάζουµε και παράγουµε το hardware και το software
στην Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει:

Εγγύηση & άµεση 
αντικατάσταση

Συµβατότητα
µε κάθε είδους

συσκευές

Τµήµα
συµβουλευτικής
& εξυπηρέτησης

Υποστήριξη
υφιστάµενου
εξοπλισµού









Ενδεικτικά έργα OCG στο εξωτερικό:

Ενδεικτικά στον κλάδο της φιλοξενίας, το OCG προτιµούν:

M A J O R C A



Είπαν για εµάς...

“Άψογη συνεργασία, επαγγελµατισµός, αποτελεσµατικότητα, ευγένεια και 
αµεσότητα είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά της οµάδας της IT Con-

cept. Πάντα ευέλικτοι στα “θέλω” του πελάτη, προσφέρουν ασφάλεια και 
τεχνογνωσία. Με την εγκατάσταση του OCG Timeline δεν αποκτήσαµε 
µόνο ένα άριστο εργαλείο για το Digital Signage του ξενοδοχείου µας 

αλλά κυρίως έναν εξαιρετικό και αξιόπιστο συνεργάτη.”

ACHILLEAS PAPOUTSAKIS – GENERAL MANAGER 
CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE

“Υπάρχουν πολλοί προβληµατισµοί που ζητούν λύση στο Sales & Marketing Department 
κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης όπως: Πώς θα µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε τις 
παροχές και υπηρεσίες µας στον πελάτη κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο? Πώς θα 
αυξήσουµε τις προωθητικές ενέργειες και τις πωλήσεις στα διάφορά τµήµατα? Πώς θα 
πάρουµε το feedback του πελάτη πριν την αποχώρησή του για να προλάβουµε µια κακή 
κριτική? Πως θα δηµιουργήσουµε το προφιλ των πελατών µας για να τους παρέχουµε 

πιο προσωπικές υπηρεσίες? Σε όλους αυτούς τους προβληµατισµούς και σε ακόµη 
περισσότερους, τη λύση τελικά µας την έδωσε το σύστηµα OCG. Ένα εργαλείο µέσω 
του οποίου όλα τα παραπάνω ζητούµενα υλοποιήθηκαν. Εύκολο στον χρήστη-πελάτη, 

εξαιρετικά χρήσιµο στην επιχείρηση. Φυσικά πίσω από ένα επιτυχηµένο σύστηµα δεν θα 
µπορούσε να υπάρχει άλλο από µια εξαιρετική οµάδα ανθρώπων οι οποίοι ήταν και 

εξακολουθούν να είναι δίπλα µας κάθε στιγµή, µε µεγάλη προθυµία, ενδιαφέρον και 
επαγγελµατισµό για να µας εκπαιδεύουν, να µας υποστηρίζουν και να µας 

συµβουλεύουν.”

RANIA TARAZI – MARKETING EXECUTIVE COLOSSOS S.A.

Οι συνεργάτες µας µιλάνε για την εµπειρία του OCG:



Ελλάδα
      +30 210 6100055
      info@ocg360.com
      Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης ,Ελληνικό, Αργυρούπολη  
      Λαθέας 46, Αχαρναί

Ολλανδία
      +31(0) 85 25 00 3620
      info@ocg360.com
      Loveren 10/10A 5111TB 
      Baarle-Nassau

Προγραµµατίστε ραντεβού επίδειξης. 
Επικοινωνήστε µαζί µας τώρα.

 


