Zarabiaj więcej na krótkoterminowym wynajmie swojego apartamentu

Dla właścicieli

Oferujemy wynajem komfortowych i doskonale zlokalizowanych apartamentów osobom kochającym
podróżowanie, jednocześnie dbając, aby ich pobyt był wyjątkowy i niezapomniany.
Wysoką jakość naszych usług potwierdza ponad 12 tys. obsłużonych rezerwacji i 33 tys. zadowolonych gości.
Nowoczesna technologia, autorska metoda Revenue Management i efektywne strategie sprzedaży, pozwalają właścicielom
nieruchomości uzyskać oczekiwane zwroty z inwestycji i pełną transparentność współpracy z RentPlanet.
W 2019 r. uzyskaliśmy średnie obłożenie we wszystkich zarządzanych apartamentach na poziomie 71%!

Dla wynajmujących
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Szukaj wśród dziesiątek pięknych i
komfortowych apartamentów – znajdź
najlepszy i wynajmij go.

Jesteś właścicielem apartamentu?
Zacznij na nim zarabiać powierzając go
nam – zajmiemy się resztą.

Szukaj apartamentu

Dowiedz się więcej
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Jak pracujemy w
Zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem wynajmem krótkoterminowym – przekaż nam klucze
do swojego apartamentu, a my zadbamy o obsługę gości, sprzątanie, stan techniczny i wszystkie rozliczenia.

Oddajesz nam
apartament
w zarządzanie

Przygotujemy
apartament pod
wynajem
(Home Staging,
zakupy, materiały
marketingowe, itp.)

Od tego momentu
korzystasz z wolnego
czasu …
… i obserwujesz jak
rosną Twoje zyski

Apartament
znajduje się na
platformie
RentPlanet oraz
Booking.com,
AirBnB, Expedia,
HRS i innych

Zarządzamy
wynajmem
apartamentu
24h i generujemy jak
najwyższe obłożenie
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Hotelowy standard Twojego apartamentu
Satysfakcja naszych gości gwarantuje zysk z wynajmu – dlatego dbamy, aby ich pobyt był wyjątkowy,
a Twój apartament zawsze idealnie przygotowany.

Idealnie czysty
i pachnący apartament

Świeża pościel i ręczniki

Wszystkie niezbędne
kosmetyki wysokiej jakości

Dostęp do Wi-Fi

W pełni wyposażona
kuchnia

24h obsługa gości,
usługi concierge
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Marketing jest najważniejszy
„Goście wynajmują oczami” – dlatego zadbamy o najlepszą prezentację, wyposażenie i opis Twojego apartamentu.

Sesja zdjęciowa i opis
Profesjonalne zdjęcia apartamentu
i opis są kluczowe przy wyborze oferty
przez naszych gości

Wirtualny spacer
Dzięki najnowszej technologii potencjalny
gość może „odwiedzić” apartament jeszcze
przed przyjazdem

Globalna dostępność
Apartament będzie oferowany na
najpopularniejszych serwisach na świecie,
liczących miliony odwiedzających
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Korzyści ze współpracy

W dowolnym momencie sprawdzisz
przez ile dni w danym miesiącu
Twój apartament jest wynajęty

Marketing online
Korzystamy z usług najlepszych
specjalistów online marketingu w Polsce

Masz stały dostęp do comiesięcznych
zestawień przychodów z wynajmu
apartamentu

Optymalizacja ceny wynajmu
Korzystamy z najbardziej efektywnych
algorytmów do ustawiania cen wynajmu

Ubezpieczenie apartamentu
Dbamy o wszelkie sprawy związane
z ubezpieczeniem apartamentu
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Co to jest Revenue Management i dlaczego jest tak ważny?
Revenue Management to popularna metodologia zarządzania
przychodami w branży hotelarskiej.
Od początku istnienia RentPlanet kładziemy duży nacisk na budowanie
kompetencji w zakresie optymalizacji cen sprzedaży i obłożenia.
Hotelarskie doświadczenie naszego zespołu, nowoczesna technologia i
indywidualne podejście pozwala m.in. na:
§ wykorzystanie ponad 150 czynników do prognozowania popytu i
podaży,
§ całodobową analizę konkurencyjnych hoteli i apartamentów,
§ optymalizację ceny sprzedaży nawet 4 razy dziennie.

Więcej informacji na naszym blogu…

Dzięki autorskiej metodzie Revenue Management, RentPlanet
wygenerowało w 2019 r.:
§ 71% średnie obłożenie we wszystkich miastach,
§ nawet 65 tys. pln przychodu dla właściciela za 1 apartament,
§ ponad 12 tys. obsłużonych rezerwacji.
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Nowoczesne rozwiązania, w tym chatbot i wirtualny concierge
Chatbot to nowy sposób interakcji gości z obsługą
lub recepcją apartamentów.
Zalety chatbot’a RentPlanet:
§ pełna synchronizacja z PMS i spersonalizowana
komunikacja z gośćmi w ramach konkretnej
rezerwacji
§ komunikacja poprzez Facebook Messenger (brak
konieczności instalacji kolejnej aplikacji)
§ dostępność 24/7 dla gości obiektu
§ dowolna edycja treści oraz materiałów
promocyjnych
§ możliwość wielokrotnej monetyzacji gościa w
ramach obiektu
§ znaczący wpływ na poprawę opinii gości po
pobycie
§ dodatkowe działania marketingowe po pobycie
gości
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Oferta dla właściciela apartamentu
Usługi świadczone przez RentPlanet w ramach oferty:

30% prowizji

Stworzenie profili na kilkudziesięciu serwisach internetowych (w tym Booking.com, AirBnB, Expedia, itp.)

+

Synchronizacja profili z kalendarzem rezerwacji (minimalizacja dublujących się rezerwacji)

+

Wdrożenie polityki i strategii cenowej na min. 12 miesięcy, w tym analiza konkurencji

+

Codzienne zarządzanie cenami sprzedaży i obłożeniem (Revenue Management)

+

Skuteczne działania marketingowe – online i offline

+

Stały dostęp do internetowego kalendarza wynajmu

+

Rozliczenia płatności (w tym prowizje od płatności online), zameldowania i wymeldowania gości

+

Wysokiej jakości, hotelowy standard obsługi gości

+

24/7 obsługa rezerwacji, dostęp do infolinii i wirtualnej recepcji (chatbot) dla gości

+

Pełne zarządzanie wynajmem (w tym pranie, sprzątanie, środki chemiczne i spożywcze, naprawy, itp.)

+

Pobyty właścicielskie poza wyznaczonymi datami

do 14 dni w roku

Podział kosztów prowizji za rezerwacje dokonane przez serwisy internetowe (w tym Booking.com, itp.)

30% RentPlanet

Zamki elektroniczne marki RentingLock

10% rabat dla właścicieli
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Bezpieczna technologia i wsparcie obsługi wynajmu
Zdalne generowanie kodów otwarcia działających
tylko w czasie rezerwacji

Brak możliwości dorobienia kluczy do zamka

Łatwy montaż bez konieczności dodatkowego okablowania

Zamek dopasowany do drzwi dostępnych na polskim rynku

Działa bez dostępu do Internetu

Dla właścicieli

Kontakt dla zainteresowanych
Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany współpracą.

+48 884 898 285
biuro@rentplanet.pl

Siedziba:
RentPlanet Sp. z o.o.
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
biuro@rentplanet.pl

