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internetten satışa hemen 
bugün başlayın !

sparezervasyon.com ile tanışın,



Bu uygulama sayesinde müşterilerinizin 
SPA merkeziniz hakkında ayrıntılı bilgi 
edinip rezervasyon yaptırabilmesini, 
promosyon ve kampanyalardan haberdar 
olmasını ve puan kazanıp harcamasını 
sağlayabilirsiniz.

Müşterilerinizin Düşünceleri, 
İşletmenizin Geleceği
Müşterilerinizin değerlendirmelerini, 

anketler sayesinde devamlı olarak takip 
edebilir, şikayet ve öneriler doğrultusunda 

hizmetlerinizde yenilikler yapabilirsiniz.

Bir satış temsilciniz olduğunu düşünün; 20 dil 
konuşabiliyor, hizmetleriniz hakkında profesyonel 
ayrıntılı bilgiye sahip, tüm fiyatlamalara hakim, 
haftanın 7 günü 24 saat çalışıyor ve saniyeler içinde 
bilgilerini yenileyebiliyor. Kiosklar ya da masaüstü 
ekranlar yardımıyla misafirleriniz SPA hizmetleriniz 
hakkında her türlü bilgi ve görsele rahatlıkla ulaşıp, 
tercihlerine kısa sürede karar verebilecek.

Müşterilerinizin Kalbinin Anahtarı : CRM
Sparezervasyon.com ile sahip olduğunuz online rezervasyon sayfanız internette sizin adınıza bilinirlik 
sağlasın, marka değerinizi yükseltsin ve CRM veri tabanınızı oluştursun.

Promosyon ve Kampanyayı Herkes Sever

Müşterilerinizi Unutmazsanız Onlar da Sizi Unutmaz
Sparezervasyon.com sayesinde oluşturduğunuz veri tabanınızı kullanarak müşterileriniz ile devamlı iletişim 
halinde olabilirsiniz. Doğum günleri, yıldönümleri gibi özel günlerde kutlama mesajları atabilir, hediyeler 
verebilirsiniz.

Sparezervasyon.com’da Yerinizi Alın
Sparezervasyon.com’a üye olduğunuzda, SPA merkezleri konusunda Türkiye’nin ilk ve tek spa rehberinde 
yerinizi almış olursunuz. Türkiye’nin en önemli SPA merkezlerinin boy gösterdiği bu rehber, dijital dünyada 
görünürlüğünüzü arttırdığı gibi online rezervasyon süreçlerinize de hız katacaktır.

Acente ve Diğer Satış Portallarına  Online Satış Linki Verin
Sparezervasyon.com, acentelerin, online satış portallarının ve diğer kurumların online rezervasyon sayfanıza 
ulaşıp hizmetlerinizi pazarlayabilmelerini ya da satın almalarını sağlayan altyapıyı sunmaktadır.

Kredi Kartı ile Güvenli Ödeme Alın
Ödemeyi tüm bankalara ait kredi kartları ile peşin veya taksitle online olarak alabilirsiniz. Ayrıca yerinde 
ödeme, PayPal, FastPay gibi değişik ödeme seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Özel promosyon ve indirimler düzenleyip bunları Email veya kupon şeklinde dağıtarak kampanyalar yapabilir, 
özel müşterilerinize cazip teklifler sunabilirsiniz. Sadakat yönetimi sistemi içerisinde devamlı müşterilerinize 
puan kazandırabilir ve merkezinizin bünyesinde harcama yaptırabilirsiniz.

Yeni Satış Temsilciniz ; KİOSK

Kendi 
Iphone ve Android 

Uygulamanızı 
Oluşturun

CRM



Sosyal Medya 
Sizin İçin Çalışsın

Sosyal medya hesaplarınızı online 
rezervasyon kanalı olarak 

kullanabileceğinizi biliyor musunuz? 
Sparezervasyon.com, Twitter, 

Facebook, Tripadvisor ve LinkedIn gibi 
sosyal mecraları online rezervasyon 

almanız ve yeni müşteriler kazanmanız 
için eşsiz bir kanal haline getiriyor.

Otelinizin Web Sitesinden SPA Rezervasyonu Almak İster misiniz?
SPA tesisiniz, bir otelin bünyesinde ise, sparezervasyon.com’un sizin için oluşturduğu web sayfasını otel 
web sitesine rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Böylece misafirleriniz masaj randevuları ile oda rezervasyonlarını 
zahmetsizce, aynı anda yapabilir.

Her SPA’nın 
Online Rezervasyon Alabilen

Web Sayfası Olmalı
Sparezervasyon.com sitesine ücretsiz olarak 
üye olup bilgilerinizi sisteme yüklediğinizde, 
sizin için özel bir web sayfası oluşuyor. Bu 
web sayfası üzerinden tesisinizin tanıtımını 

yapabilir, hizmetlerinizi rahatlıkla 
satabilirsiniz.

Sparezervasyon.com sitesine sadece hizmetleriniz değil profesyonel ekibiniz 
hakkında da bilgi girebilirsiniz. Böylece personelinizin devamlı müşterileri 
oluştuğu gibi, bünyenizdeki uzmanların bilgi birikimlerini de pazarlama 
unsuru olarak kullanabilirsiniz.

Profesyonel 
Ekibinizi 
Herkes
Tanısın



Sisteme Kayıt Olun
Sparezervasyon.com sitesinde size 
ayrılan alanlara bilgilerinizi girerek 
kendi sayfanızı oluşturabilir ve 
sunduğunuz hizmetlerin diğer satış 
kanalları ile acentelere  ulaşmasını 
sağlayabilirsiniz.

Resimlerinizi Ekleyin

Antalya
+90 850 777 0 772 (SPA)

Ankara
+90 312 441 10 04

İstanbul
+90 212 270 42 48

Mail 
info@sparezervasyon.com 

Tesisinize ait fotoğrafları, sunduğunuz hizmetleri ve 
personelinizi tanıtan tüm görselleri kolayca ekleyebilir ve 
tek tıkla yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Kendinize özel web siteniz olsun

Ve Rezervasyonlarınızı Bekleyin
Hem kendi web sitenizden hem de Sparezervasyon.com’dan 
rezervasyon alabilirsiniz. 

Sparezervasyon.com, Spa Merkezinizin Türkiye ve dünyada online 
görünürlüğünü, Spa’nıza ait bilgileri (masajlar, bakımlar vs.), tıklanma 
oranlarını ve rezervasyonlarınızı arttırmanızı sağlayarak, işinizi 
geliştirmenize yardımcı olacaktır.
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+90 850 123 45 67LOTUS SPAsparezervasyon.com 
Nasıl Kullanılır ?

otelinizinismi.sparezervasyon.com


