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 Wyndham Hotel Group مرحبًا بكم يف دليل املوارد االفرتاضية لفنادق

يف أوروبا والرشق األوسط وأوراسيا وإفريقيا. تحتوي هذه األداة املميَّزة 

عىل معلومات قيّمة حول مبادرات التسويق والعمليات التي تدعم فندقك 

طوال العام.

نودُّ منك أن تخّصص بعض الوقت للنقر عىل جميع موارد عالماتنا التجارية 

 وتصفحها والتعرف عليها. خالل تصفح الدليل، ستالِحظ أيًضا وجود رموز  

‘Take Action’ )اتخاذ إجراء(:  . انقر عىل هذه الرموز لالطالع عىل 

مزيد من املعلومات حول اإلجراءات التي ميكنك اتخاذها يف فندقك من 

أجل تعزيز مجاالت الدعم ذات الصلة.



التدريب 

إنَّ التدريب املقّدم يف أوروبا والرشق األوسط وأوراسيا وإفريقيا جزٌء من 

 Wyndham Hotel كلية عمليات الضيافة، وهي قسم التدريب التابع لـ

Group - املخّصص لتقديم تدريب عاملي املستوى وبالغ التأثري من أجل 

تعزيز متيُّز املنتج والخدمة والقيادة لدى مختيص الضيافة عىل مستوى كل 

العالمات التجارية.

يتمتع مدربونا املتفانون بخلفية يف مجال الضيافة ولديهم قدر هائل من 

املعرفة والخربة. وهدفهم هو مساعدة فنادقنا يف تقديم خربات استثنائية 

للنزالء والرشكاء، واملساعدة أيًضا يف التأثري بشكل إيجايب عىل النتائج الخاصة 

باملالكني واملدراء العامني. ونتبع يف ذلك أسلوبًا مبارًشا وجاًدا، نهدف من خالله 

إىل تقديم حلول تدريبية مرنة ومثرية وفّعالة.

يتامىش املنهج الشامل لدوراتنا التدريبية عىل نحو اسرتاتيجي مع أهداف 

Wyndham Hotel Group ويستند إىل 5 موضوعات رئيسية يف مجال الضيافة:

نقدم مجموعة من برامج التدريب املتعلقة بالعالمة التجارية واملعتِمدة 

 Wyndham Hotel عىل النظام، والتي تضم األدوات واملوارد الخاصة بـ

Group، فضالً عن فرص القيادة وغريها من فرص تنمية املهارات الشخصية.

تم تخصيص الدورات التدريبية وفًقا للمكّونات الرئيسية وتم تصميمها لكل 

عالماتنا التجارية وكل مستويات املندوبني الذين يتيحون لنا العمل عن قرب 

مع الفندق لتقديم التدريب املطلوب بالضبط.

يكمن هدفنا يف االستمرار يف زيادة عروضنا وتحديثها بصفة منتظمة 

وتضمني أنواع مختلفة من فرص التعلُّم مثل:

• التدريب بأسلوب الفصل الدرايس يف أماكن عىل شكل مجموعات

• مقاطع الفيديو والدورات التدريبية عرب اإلنرتنت يف املنطقة التعليمية 

الخاصة بكلية عمليات الضيافة

• منتديات Wyndham عىل الويب

• حلول تعليمية مخّصصة نصّمم من خاللها برنامًجا تدريبيًا يلبي متطلباتك الخاصة

WynReview أداة البحث  

يتضح من األبحاث التي أُجريت يف قطاع األعامل هذا أن اآلراء 

والتصنيفات تؤثر عىل قرارات السفر لدى ما يقارب %80 من 

املستهلكني وأكرث من الثُلث يلجؤون فعليًّا إىل تغيري اختيار الفندق 

استناًدا إىل أحد اآلراء. ونظرًا إىل التأثري القوي املتزايد لآلراء املنشورة 

عرب اإلنرتنت، أطلقنا WynReview - وهي أداة نقدمها إليك مجانًا 

 TripAdvisor ملساعدتك يف التعبري عن آرائك عرب اإلنرتنت عىل موقع

وغريه من مواقع ويب الخاصة بوكاالت السفر الكربى عرب اإلنرتنت.

إنَّ الهدف من WynReview هو مساعدتك يف فهم املالحظات االجتامعية 

املوجودة حاليًا عن فندقك وإدارتها وتقييمها عىل نحو أفضل. عالوًة عىل 

ذلك، تتيح لك WynReview مقارنة فندقك بالفنادق املناِفسة، مام يتيح 

لك متابعة تقدمك وقياس مدى نجاح الفندق. وميكن لالشرتاك يف قنوات 

م لك فوائد مادية كبرية، مبا يف ذلك زيادة نسبة  التصنيفات واآلراء أن يقدِّ

استخدام املوقع والتحويل، وزيادة الحجوزات بدرجة كبرية.

ملعرفة عروضنا الكاملة، يُرجى زيارة
 MyPortal > Learn with SoHo  )تعلَّم مع كلية عمليات الضيافة( 

لالطالع عىل موارد التدريب الخاصة بنا وللوصول إىل املنطقة التعليمية 
الخاصة بكلية عمليات الضيافة. كام ميكنك االتصال بفريق التدريب لدينا 
مبارشًة عىل العنوان international.training@wyn.com للحصول 

عىل أي معلومات أخرى.

 MyPortal > Improve My Ratings  تفّضل بزيارة
)تحسني تصنيفايت( < WynReview Overview )نظرة عامة عىل 

WynReview ملعرفة املزيد
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اململكة املتحدة ،Wyndham Garden Grantham فندق

عمليات تشغيل الفنادق

إدارة التسويق واملبيعات

تحقيق اإليرادات

تجربة العمالء القيادة وإدارة األفراد



العمليات

MyPortal

إنَّ MyPortal هو مصدرك األسايس ملعرفة 

أخبار مجموعة فنادق Wyndham وتحديثاتها 

وإشعاراتها املهمة. وهو املوقع املركزي 

ملعلوماٍت من بينها: أداء الفندق، وتقارير 

STR، وموارد التسويق، والنرشات اإلخبارية، 

وجوائز Wyndham، ومعايري العالمة التجارية، 

وأدوات ضامن الجودة، وموارد التدريب، 

وفرص املبيعات العاملية وطلبات العروض، 

وفرص التوريد )الرشاء( االسرتاتيجي، والتقارير، 

ومعلومات جهات االتصال بالرشكة، وملومات 

كثرية أخرى.

تتضمن األمثلة الخاصة بنوع الخدمة التي ميكنك توقعها من مديري 

العمليات والدعم ما ييل:

• اسرتاتيجيات إلدارة اإليرادات واملخزون وسعر التسليم

Wyndham االرتباط بالعالمة التجارية ونقطة االتصال األوىل مبجموعة فنادق  •

•  تدريب مخّصص داخل الفندق من أجل التحسني املستمر للجودة 

وااللتزام باملعايري

•  إرشادات حول كيفية املشاركة يف أعامل التسويق واملبيعات، مبا يف ذلك 

طلبات العروض

• تقديم معلومات بشكل استباقي حول موارد التدريب وأدواته املناسبة

•  املساعدة يف تنمية معلوماتك عن الفندق من خالل ثقافة خدمة 

العاملية لدينا العمالء 

مديرو العمليات والدعم تم تعيني فريق مديري العمليات والدعم تبًعا 

للتوزيع الجغرايف بهدف تقديم دعم فعيل داخل الفندق للاملكني وِفرق 

اإلدارة التابعة لهم من خالل زياراٍت مجدَولة إىل فندقك. ويتمثل هدفهم 

األسايس يف تحفيز املشاركة الكاملة يف عملياتك ومواردنا.

مديرو العمليات والدعم

إذا كنت ال تعلم بالتأكيد َمْن هو مدير العمليات والدعم الخاص بك أو 

كيفية االتصال به، فرُيجى إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل:

 Operations.EMEA@wyn.com أو اتصل مبكتب الدعم الذي 

يعمل عىل مدار األربع والعرشين ساعة طوال أيام األسبوع عىل العنوان 

OSD@wyn.com :التايل

MyPortal (myportal.wyn.com) 

MyPortal.Request@wyn.com 

 Wyndham 3   دليل املوارد االفرتاضية لـ



بوابة معايري العالمات التجارية

ميكن اآلن الوصول إىل معايري العالمات التجارية وسياساتها مبارشًة من 

القسم العلوي يف MyPortal. يتم تنظيم بوابة معايري العالمات التجارية 

وفًقا ملصطلحات الفنادق املألوفة وتصاميمها. تتميز هذه البوابة بسهولة 

االستخدام وبقدرتها عىل مساعدتك يف فهم معايري العالمات التجارية 

وتنفيذها.

ميكنك العثور عىل بوابة املعايري عرب اإلنرتنت يف: 
MyPortal > Brand Standards

إرشادات تصميم العالمات التجارية

يوفر فريق الهندسة املعامرية والتصميم واإلنشاء الدعم التنموي للاملكني 

الذين بصدد بناء فنادق جديدة أو تحويل الفنادق املوجودة لضامن 

الحفاظ عىل تكامل العالمة التجارية. لقد طّور فريق الهندسة املعامرية 

والتصميم واإلنشاء مجموعة كاملة من إرشادات العالمات التجارية 

مني طوال  واإلرشادات الفنية ملساعدة املالكني واملهندسني املعامريني واملصمِّ

عملية التصميم واإلنشاء.

ميكنك العثور عىل معايري تصميم العالمات التجارية عىل العنوان التايل:  
adc.wyn.com

أملانيا ،Dolce Munich Unterschleissheim فندق

ضامن الجودة

يستند تدقيق ضامن الجودة عىل معايري العالمات التجارية )معايري 

العمليات، والرسومات، والهندسة املعامرية والتصميم واإلنشاء( ورأي 

العميل وماهيات العالمات التجارية واملالحظات الخاصة بالعمليات.

 يعد هذا برنامًجا إلزاميًا. سوف تتم زيارة كل فندق مرًة واحدة عىل

 األقل سنويًا، وميكن إجراء هذه الزيارة يف أي وقت. يشمل 

التدقيق جميع مرافق الفندق وخمسة من غرف الُنزالء 

كحدٍّ أقىص.

ينقسم التدقيق إىل ثالثة 

أجزاء: الجزء غري املُعلَن، والجزء املُعلَن، وجلسة استخالص املعلومات. 

•  يبدأ الجزء غري املُعلَن بحجٍز يجريه استشاري الجودة. يصل استشاري 

الجودة إىل الفندق ويجري تسجيل الوصول، ثم يقيض الليلة يف تقييم 

الغرفة واملأكوالت واملرشوبات، ثم يجري تسجيل املغادرة يف صباح اليوم 

التايل. 

•  عند تسجيل املغادرة، سيعلن أعضاء الفريق عن هويتهم يف خطاب ثم 

ينفذون الجزء املُعلَن من التدقيق مع املدير العام أو مدير التطوير وأي 

من أعضاء فريق العمل اآلخرين.

•  بعد إكامل عملية التدقيق، سيقوم مراِقب الجودة بإطالع املدير العام 

والفريق عىل ما اكتشفه أثناء عملية التدقيق.

نقدم أيًضا أداة للتقييم الذايت عرب اإلنرتنت، تعكس التدقيق الفعيل مام 

يتيح للفريق مراقبة املعايري الخاصة به طوال العام. بعد كل تدقيق، 

سيتلقى الفندق أيًضا خطة عمل عرب اإلنرتنت تحدد مجاالت التحسني التي 

ميكن تتبعها.
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Wyndham Green أداة

يف مجموعة فنادق Wyndham، نؤدي عملنا ضمن السياق األشمل لإلرشاف 

البيئي واملسؤولية االجتامعية للرشكات، ويعد هذا أحد عنارص أخالقيات 

د رؤيتنا ويعلِن عن تنوعنا ويدعم التوازن بني االحتياجات  العمل الذي يجسِّ

املهنية والشخصية. نؤمن أن لدينا مسؤولية تجاه املجتمعات التي نعمل فيها 

وكذلك تجاه النزالء واملستثمرين واملوظفني والرشكاء الذين نتعامل معهم.

ونؤمن أنه يف مقدورنا أن نُحِدث فرقًا.

سياستنا البيئية

ألننا ندرك أن أعاملنا التجارية تؤثر عىل األرض ومواردها، سوف نواصل 

جهودنا من أجل الحفاظ عىل املوارد وحامية املواطن الطبيعية والوقاية من 

التلوث.

سوف نحقق هذه النتائج، عىل املستويني املحيل والعاملي، عن طريق: 

تطوير أفضل املامرسات البيئية فيام يخص الربامج واملنتجات والخدمات   •

تحديد أهداف األثر البيئي وقياس مستوى األداء   •

العمل مع املوظفني واملورِّدين واملالكني واملجتمعات املحلية لدينا من أجل    •

الحد من األثر البيئي

االمتثال لجميع القوانني البيئية   •

  :Wyndham Green تعرّف عىل مربع أدوات
MyPortal > Manage My Business > Tools to Green My Business > Wyndham Green Toolbox

تشمل مجاالت اهتاممنا:

تثقيف كل أصحاب املصلحة والتأثري فيهم   •

ترشيد استهالك الطاقة ومتابعة األداء   •

ترشيد استهالك املياه وإعادة تدويرها   •

تحسني نوعية الهواء   •

الحد من النفايات عن طريق إعادة تدوير املواد وإعادة استخدامها   •

تطبيق مامرسات املشرتيات املستدامة   •

املشاركة يف األنشطة البيئية للمجتمعات املحلية   •

Wyndham Green مربع أدوات

إنه عبارة عن أداة برامج مجانية متوفرة عرب MyPortal، للمساعدة يف إدارة 

الطاقة واملياه والنفايات واملشاريع

مًعا لبيئٍة خرضاء ولتوفري الطاقة!

يُعترب استهالك الطاقة املكوِّن األكرب يف األثر البيئي ألي مبنى.  •

ميكن للرشكات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة تقليل استهالكها من   •

 (CO2) الطاقة مبا يصل إىل %35 وتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

بنسبة %35 مقارنًة مبنافسيها.
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 Wyndham جوائز اإلحالة من

من خالل برنامج جوائز اإلحالة من Wyndham الجديد، ميكن للرشكاء 

عىل مستوى الفندق إرسال مجموعات من 10 نزالء أو أكرث إىل أي فندق يف 

مجموعة فنادق Wyndham التي يزيد عددها عن 7500 فندق إلمكانية 

الحصول عىل نسبة مئوية عىل إجاميل قيمة الحجز. ملعرفة التفاصيل الكاملة 

للربنامج وقواعد األهلية والرشوط واألحكام، يُرجى زيارة املوقع التايل: 

www.wyndhamreferralrewards.com

جلسات GSO Webex: جلسات شهرية )مع توفر اإلمكانية 
ل( حول موضوعات أو قطاعات سوق مختلفة  إلعادة التشغيل املسجَّ

 >My Portal > Soho Learning Zone' يُرجى زيارة -
Keyword search ‘GSO

)البحث بالكلمة الرئيسية "منظمة املبيعات العاملية"(

العرض التقدميي القائم عىل قالب املكتبة

نقدم عرًضا تقدمييًا قامئًا عىل قالب املكتبة، حيث ميكن للفنادق أن 

تشارك فيه عن طريق الحصول عىل قالب املكتبة من مديري العمليات 

والدعم لديها. مبجرد استالم املعلومات الخاصة بالقالب، سيتم إنشاء 

"إعالن" لفندقك وإرساله إىل فريق هيئة املبيعات العاملية يف نهاية كل 

أسبوع. وتتاح لك بعد ذلك فرصة بث عرضك التقدميي بثًا مبارًشا )عن 

بُعد( إىل فريق هيئة املبيعات العاملية بأكمله يف جلسة مسّجلة.

مجموعة أدوات املبيعات

مت مجموعة أدوات املبيعات امليدانية ملساعدتك يف تحديد فرص  ُصمِّ

اإليرادات بشكل مسبق واستكامل مجموعة من األسئلة للمساعدة يف 

استخدام األدوات املناسبة. سوف تحصل بعد ذلك عىل خطة عمل مؤمتتة 

خاصة باملبيعات، يتم تحديدها وفًقا الحتياجاتك، والتي ستوفِّر معلومات 

قيّمة وإجراءات محددة ملساعدتك يف زيادة جهود املبيعات وتحقيق 

االستفادة الكاملة من موارد مبيعات Wyndham. يُرجى زيارة 

 My Portal > Generate Revenue > Global Sales للبدء.

هيئة املبيعات امليدانية

تركز هيئة املبيعات امليدانية عىل تحقيق إيرادات متزايدة لفندقك عن 

طريق تقييم أداء الفندق وتحديد األنشطة املُحِققة لإليرادات التي 

ميكنها أن تساعد يف مواجهة التحديات الخاصة بالفندق. يركز فريق 

املبيعات امليدانية عىل زيادة فرص البيع وزيادة حصة السوق ومتكني 

عملية املبيعات من خالل مجموعة من األساليب التي تحقق إيرادات 

متزايدة لفندقك.

ملزيد من املعلومات حول املبيعات امليدانية، يُرجى زيارة 
MyPortal > Sales & Marketing > Resources > Field Sales

تُعترب حالة العمل وقامئة األمنيات أجزاء التفاعل الرئيسية مع 
فريق املبيعات العاملية لدعم مشاريع جديدة بفندقك. يُرجى 

التأكد من تنزيل هذا املستند الرئييس وإعادته بعد استكامله إىل  
WishlistEMEA@wyn.com قبل بداية موسم طلبات العروض. 

ميكن العثور عىل النموذج وتفاصيل أكرث عىل
My Portal > Generate Revenue> Global Sales 

اململكة العربية السعودية ،Super 8 Al Riyadh فندق
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الحمالت الرتويجية واملعارض

يحدد فريق املبيعات العاملية  كل عام املعارض التجارية التي يعتزم 

حضورها. يتم اختيار كل معرض بطريقة اسرتاتيجية عىل مستوى قطاعات 

السوق املختلفة، لزيادة فرص إطالع العمالء الرئيسيني يف قطاع العمل بني 

الرشكات عىل فنادقنا.

تشمل املعارض املعتاد حضورها:

• معرض سفريات العمل )لندن(

• معرض بورصة السياحة الدولية )برلني(

• املعرض الدويل لسياحة االجتامعات واملؤمترات واملعارض )فرانكفورت(

• معرض سوق السياحة العربية )ديب( 

• املؤمتر األورويب لالتحاد العاملي لوكاالت السفر التجارية )برلني(

مهام املبيعات وزيارات مركز سفريات العمل 

تتاح الفرصة لجميع الفنادق للمشاركة يف مهام املبيعات وحمالت املبيعات 

وزيارات مركز وكيل سفريات العمل. وهذه األنشطة عبارة عن مكاملات 

مبيعات منظّمة لعمالء هيئة املبيعات العاملية يف إحدى األسواق الجغرافية.

ورشة عمل هيئة املبيعات العاملية 

تعقد هيئة املبيعات العاملية يف أوروبا والرشق األوسط وأوراسيا 

وإفريقيا ما يصل إىل 3 ورش عمل سنويًّا، مدة كل منها يوم واحد. 

تقدم هذه الورش فرًصا لفندقك من أجل التفاعل املبارش مع أعضاء 

فريق املبيعات العامليني األساسيني.

)GSO( هيئة املبيعات العاملية

whgtradeshows.com :للحصول عىل مزيد من املعلومات وقامئة باألحداث القادمة، يُرجى زيارة

للحصول عىل مزيد من املعلومات مبا يف ذلك قوائم جهات االتصال 
الخاصة باملبيعات العاملية وقامئة حسابات املبيعات العاملية الرئيسية 

واملعلومات املتعلقة بكل قطاع واألنظمة عرب اإلنرتنت والربامج 
التعليمية املتمثلة يف برنامج Lanyon وبرنامج Go Leads وبرنامج 

Cvent & Starcite وروابط للتدريب عرب اإلنرتنت إىل جميع 

أنظمة املبيعات التابعة ملجموعة WHG، يُرجى زيارة
MyPortal > Generate Revenue > Global Sales 

الهند ،Howard Johnson Bengaluru Hebbal فندق

تتألف هيئة املبيعات العاملية من أكرث من 100 وكيل ومدير مبيعات محرتف 

يف أماكن مختلفة حول العامل، وهم مختصون بتقديم أعامل لجميع عالمات 

Wyndham Hotel Group التجارية وإقامة عالقات استثنائية مع العمالء 

العامليني لزيادة إيرادات الفندق.

يلتزم مديرو املبيعات العاملية ببناء عالقات وتحقيق إيرادات يف األسواق 

األربع املوضحة أدناه: 

 (C) واملؤمترات (I) والحوافز (M) االجتامعات – M.I.C.E./املجموعة   •

واألحداث (E)، الرشكات واملؤسسات

انتقاالت الرشكة - سفريات العمل   •

مجال السفر - رشكات إدارة السفر، االتحادات املالية، الرتفيه وتجارة البيع    •

بالجملة

األسواق الخاصة - السياحة والسفر، الحكومة، مزايا األعضاء، الرياضة، النقل    •

واملواصالت 

توفر املبيعات العاملية الدعم يف املجاالت التالية: 

عمليات املبيعات - مقاييس أداء املبيعات، التقارير، إدارة النظام وتطويره   •

فرص إرشاك العمالء، املعارض التجارية، مهام املبيعات وحمالته، زيارات   •

مركز االتصال، ورش العمل، وغري ذلك
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الرشاكات

يتم باستمرار البحث عن رشاكات جديدة ومثرية لتوفري قنوات إضافية من 

أجل زيادة الوعي حول العالمة التجارية وزيادة الحجوزات.

يتضمن برنامج الرشاكة الخاص بنا مزيًجا من العروض املخَفضة للغاية ذات 

نسبة الوصول العالية لجذب نزالء ُجدد، باإلضافة إىل فرص إضافية تركز عىل 

جوائز املسابقات وباقات القيمة املضافة التي تتشارك الهدف نفسه وهو 

االستمرار يف زيادة الوعي، دون التأثري عىل األسعار.

يعتمد برنامج العروض الرتويجية للرشكاء بشدة عىل توفري العروض األفضل 

يف فئتها والوصول إىل جوائز املسابقات الجذابة.

تحّقق من وجود رسائل بريد إلكرتوين من  
MarketingEMEA@wyn.com تحوي تفاصيل حول كيفية 

مشاركتك يف العروض الرتويجية القادمة للرشكاء.

الوسائط االجتامعية

تُعترب الوسائط االجتامعية أحد األنظمة األساسية ذات 

القيمة املتزايدة للتواصل مع آالف النزالء واالنخراط 

معهم، مام يؤدي إىل بناء وعي قوي حول العالمة 

التجارية وتأييدها.

ينرش حاليًا الفريق املختص مبنطقة أوروبا والرشق األوسط وأوراسيا 

 Facebook وإفريقيا محتوى باللغتني اإلنجليزية واألملانية عىل صفحات

التي تديرها الرشكة. تتيح لنا هذه األنظمة األساسية االرتقاء بعروض األسعار 

والباقات الفندقية ورسائل العالمات التجارية. كام تتيح لنا إجراء حوار ثنايئ 

االتجاه مع عمالئنا، نجيب من خالله عن أسئلتهم ونشّجعهم عىل االرتباط 

بعالماتنا التجارية.

نحرص باستمرار عىل تحسني اسرتاتيجيات الوسائط االجتامعية من أجل 

املساعدة يف تحفيز الحجوزات وتعزيز نتائج البحث وتحسني االتصال 

بالعمالء.
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الحمالت التخطيطية

خالل فرتات الطلب الرئيسية عىل مدار العام، يقوم فريق التسويق بتنظيم حمالت 

تخطيطية وتنفيذها، وهي مصّممة لزيادة نسبة الشغور واإليرادات يف فنادق أوروبا 

والرشق األوسط وأوراسيا وإفريقيا.

يُتاح لجميع الفنادق يف أوروبا والرشق األوسط وأوراسيا وإفريقيا املشاركة يف هذه 

الحمالت، وهي مصّممة بأسلوب مركزي. يتم دعم كل حملة رئيسية عن طريق الرتويج 

عرب جميع األنظمة األساسية الخاصة بنا - مبا يف ذلك مواقع ويب العالمات التجارية، 

وقواعد بيانات الربيد اإللكرتوين، والوسائط االجتامعية. يعتمد النجاح بشدة عىل املساهمة 

واملشاركة القصوى من جميع أنحاء املنطقة، فضالً عن تقديم عروض ذات تأثري متزايد إىل 

السوق. يُراعى يف تصميم العروض التقدميية أن تكون مرنة وميكن تشغيلها وإيقافها مبا 

يتالءم مع احتياجات العمل الفردية عىل مستوى الفندق.

تسويق العالمة التجارية

تأكّد من تحميل األسعار واملخزون وتوفرهام قبل 
بدء العروض الرتويجية.

تحّقق من وجود رسائل بريد إلكرتوين من
 MarketingEMEA@wyn.com تحوي تفاصيل حول 

كيفية مشاركتك يف العروض الرتويجية القادمة والرتويج 
لعروض العالمات التجارية داخل السوق املحيل.

يقوم قسُم التسويق الخاص مبنطقة أوروبا 
والرشق األوسط وأوراسيا وإفريقيا بإدارة 
موقعي Ramadaextranet.com و 

DayslnnExtranet.com ، وتوفري إرشادات 
حول العالمات التجارية وقوالب للتنزيل - اتصل بـ
 MarketingEMEA@wyn.com للوصول إىل 

هذين املوقعني.
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إنَّ استثامر مجموعة فنادق Wyndham يف تكنولوجيا االختبار وتحسني األداء 
لريادة السوق تتيح لنا تحسني أداء مواقع ويب باستمرار.

مواقع ويب الخاصة بأجهزة سطح املكتب واألجهزة املحمولة

تحتفظ Wyndham Hotel Group بشبكة من مواقع ويب الخاصة بأجهزة سطح املكتب واألجهزة املحمولة، مصّممة من أجل الرتويج لفندقك لدى ماليني العمالء 

عىل مستوى العامل.

تقدم جميع مواقع ويب الخاصة بأجهزة سطح املكتب أو األجهزة املحمولة مجموعة منتقاة من عوامل التصفية الخاصة بالبحث تسمح للمستخدمني البحث عن 

فندقهم املثايل، ويتوفر مع كل فندق صفحة خاصة به من أجل الوصف وعرض الصور ونقاط البيع الرئيسية الخاصة به. تستفيد مواقع ويب هذه من االستثامر 

الكبري يف مجال التسويق عرب اإلنرتنت ووسائل تحسني األداء واملراقبة.

التجارة اإللكرتونية

للحصول عىل الفوائد الكاملة لعمليات التطوير املستمرة التي يشهدها محرك برنامج الحجز، تأكّد من أن موقع ويب الخاص بفندقك املحيل مرتبط مبحرك الحجز 
.Wyndham املناسب يف مجموعة فنادق

تأكّد بانتظام من تحديث املعلومات واملحتوى الخاص بفندقك عىل مواقع ويب العالمات التجارية. لطلب إجراء تغيريات، انتقل إىل:
 .(Howard Johnsonو ،Hawthorn Suitesو ،Super 8و ،Days Innو ،Ramada :لكل من العالمات التجارية التالية( My Portal > Tools > My Request 

أو اتصل عىل electronicdistribution@wyn.com للعالمات التجارية التابعة لرشكة Wyndham وtryp.distribution@wyn.com لفنادق تريب.

االختبار وتحسني األداء

12   Wyndham دليل املوارد االفرتاضية لـ



العالقات العامة

ال يزال نشاط العالقات العامة جزًءا مهاًم من املزيج التسويقي الذي 

نعتمده، ونواصل عىل مدار السنة توطيد عالقاتنا اإلعالمية.

يتحقق هذا من خالل اإلصدارات الصحفية املنتظمة التي تستعرض العروض 

الرتويجية والنمو الذي تشهده عالمتنا التجارية، وتوفر تعليقات عىل 

املشكالت الرئيسية يف املجال، وتشّجع الصحفيني عىل اإلقامة يف فنادقنا يف 

زياراٍت إعالمية فردية أو ُمستضافة.

باإلضافة إىل النشاطات عىل مستوى العالمة التجارية، تتوفر مجموعة من 

األدوات تهدف إىل تحسني العالقات العامة عىل مستوى الفندق.

 قم بتنزيل  
 Wyndham Hotel Group دليل العالقات العامة لفنادق 

 MyPortal > Market My Hotel ومراجعته من

ساِهم يف تقييامت الوسائط حيثام يُطلَب منك وتأكّد من أن جميع 
أعضاء الفريق عىل دراية كاملة بزيارة الصحفيني قبل إقامتهم.
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املسابقات 

بهدف لفت اإلنتباه وإثارة الحامس حول عالماتنا التجارية، باإلضافة إىل االرتباط بها، نحرص عىل زيادة املسابقات بني املستهلكني. 

سيتم عادًة الرتويج لهذه املسابقات من خالل القنوات الخاصة بجميع العالمات التجارية وكذلك من خالل اإلعالن عىل موقع 

ز اختيارنا من  Facebook. يف بعض األحيان، عندما يكون األمر مناسبًا، نتعاون مع أحد الرشكاء من أجل تقديم رسالة إىل جمهورنا تحفِّ

خالل الوسائط االجتامعية واإلعالن الشفهي.



العروض الرتويجية الخاصة باملستهلكني

لقد تغرّي برنامج الجوائز لدى Wyndham. وسيتم تقديم الفوائد الجديدة التالية إىل 

أعضائنا، مام يسمح لهم باكتساب نقاط أكرث من خالل برنامج جوائز مل يسبقق له 

مثيل.

)Go Freesm( ليلة مجانية

عند الحصول عىل 15000 نقطة فقط، ستحصل عىل ليلة مجانية يف أي فندق 

.Wyndham يستخدم برنامج جوائز

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إىل فندقك؟

ميكن لألعضاء استبدال 15000 نقطة بجائزة الليلة املجانية يف أي فندق يستخدم 

 Wyndham سيظل املقابل النقدي الخاص بربنامج جوائز .Wyndham برنامج جوائز

مستنًدا إىل متوسط السعر اليومي لفندقك.

)Go Fastsm( جائزة املكسب الرسيع

 Wyndham احصل عىل جائزة املكسب الرسيع! يف أي فندق يستخدم برنامج جوائز

مقابل 3000 نقطة فقط باإلضافة إىل بعض النقود.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إىل فندقك؟

سيكون املقابل النقدي يف حالة جائزة املكسب الرسيع عبارة عن مزيج من مدفوعات 

النزالء واملقابل النقدي لجوائز Wyndham استناًدا إىل إشغال الفندق لديك الستكامل 

الَفرق.

)Go Get 'Emsm( مزايا وافرة

سوف تحصل عىل 10 نقاط عن كل دوالر تنفقه أو 1000 نقطة عن كل إقامة مؤّهلة، 

أيهام كانت قيمته أعىل.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إىل فندقك؟

لة، سوف يحصل األعضاء اآلن عىل 1000 نقطة كحدٍّ أدىن. سيتوىل برنامج  لكل إقامة مؤهَّ

جوائز Wyndham متويل أي نقاط إضافية تم منحها إىل األعضاء للوصول إىل هذا الحد 

لة بالكامل دون أي تكلفة إضافية عىل فندقك! األدىن لكل إقامة مؤهَّ

Wyndham® جوائز
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مورِّد التصوير الفوتوغرايف العاملي

Wyndham Hotel Group عىل أسعار مميّزة من مختيص التصوير 

VRX Studios الفوتوغرايف للفنادق العاملية، رشكة

 )www.vrxstudios.com(. تلتزم VRX متاًما مبعايري العالمات التجارية 

 للتصوير الفوتوغرايف لدى Wyndham Hotel Group وميكنها نقل

 الصور الفوتوغرافية املوافق عليها مبارشًة إىل فريق التوزيع لدى 

Wyndham Hotel Group لتحميلها عىل مواقع ويب العالمات التجارية.

التسويق عرب اإلنرتنت

يوجد لدى Wyndham Hotel Group برنامج موّسع للتسويق عرب اإلنرتنت، 

يتضمن األنشطة التالية:

إعالنات البحث املدفوعة − يتم تحسني معدل الظهور داخل القوائم عن 

طريق الدفع للظهور يف "روابط الجهات الراعية" يف الجزأين العلوي واأليرس 

.Google من محركات بحث مثل

تحسني أداء محرك البحث − يتم تحسني أداء مواقع ويب وفًقا ملصطلحات 

البحث الشائعة التي يستخدمها الناس للبحث عن الفنادق يف محركات 

.Google بحث مثل

إعالنات "العرض" املبارش − تستهدف اإلعالنات الرتويجية التي تظهر يف 

رشيط املوقع األشخاص الذين قد يرغبون يف اإلقامة يف فنادقنا.

التسويق عرب مؤسسات فرعية − بناء عالقات مع أصحاب مواقع ويب 

األخرى الذين يعلِنون عن فنادقنا عىل مواقعهم.

التسويق عرب الربيد اإللكرتوين − إرسال رسائل بريد إلكرتوين كثرية إىل قواعد 

بيانات الربيد اإللكرتوين الخاصة بالعالمات التجارية.

البحث املحيل − إدارة قوائم الفنادق عىل مواقع ويب املحلية املعروفة مثل 

.Yahoo Localو ،Bing Places for Businessو ،Google My Business

قوائم الرشكات عىل موقع TripAdvisor− قوائم مطّورة للفنادق عىل موقع 

TripAdvisor، تتيح للزائرين إجراء حجوزات مبارشًة من خالل القنوات 

الخاصة بعالماتنا التجارية عىل اإلنرتنت.

 TripAdvisor تصنيفات 
بشأن مواقع ويب العالمات التجارية

تضم جميع مواقع ويب الخاصة بـ Wyndham Hotel Group آراًء من موقع 

TripAdvisor. ويتضح من خالل األبحاث التي أجريت يف هذا املجال أن اآلراء 

والتصنيفات تؤثر عىل قرارات السفر لدى ما يقارب %80 من املستهلكني 

وأكرث من الثُلث سيلجؤون فعليًا إىل تغيري اختيار الفندق استناًدا إىل أحد 

اآلراء. ومن خالل تقديم املعلومات التي يحتاج إليها عمالؤنا، فإننا نعمل عىل 

تقليل الحاجة إىل التسوق يف مكان آخر، وبالتايل عىل تسهيل عمليات الحجز 

املتزايدة.

مورِّد التسويق املفّضل عرب اإلنرتنت

لقد اخرتنا Milestone Internet لتقديم أفضل تصميم ويب يف فئته 

والتسويق عرب اإلنرتنت ملواقع ويب الخاصة بالفنادق املحلية كجزٍء من 

برنامج التسويق اإللكرتوين األوسع نطاقًا. يُعترب Milestone هيئة رائدة يف 

مجال التسويق عرب اإلنرتنت للفنادق وموفري خدمات الضيافة، وهي تتمتع 

بخربة واسعة يف التعامل مع الفنادق املستقلة ذات العالمات التجارية، 

 Wyndham فضالً عن مجموعات الفنادق العاملية الكبرية. لقد توصلت

Hotel Group من خالل التفاوض مع Milestone إىل تقديم خصم للمورِّدين 

لني عىل مستوى العامل من أجل تقديم أفضل قيمة للفنادق التي  املفضَّ

نديرها وامتيازاتها.

تأكّد من صحة املحتوى الخاص بك عىل TripAdvisor وتحديثه، مبا يف 
 customer.experience@wyn.com ذلك صور الفندق. اتصل بـ

إذا كنت ترغب يف تحديث املعلومات.

إذا كانت لديك ميزانية للتسويق املحيل عرب اإلنرتنت، فإنه ميكنك التعرّف 
عىل مزيد من املعلومات عن Milestone عن طريق االتصال بالعنوان 

MarketingEMEA@wyn.com :التايل

ذ برنامج البحث الخاص بك، فرُيجى التنسيق مع  إذا كنت تنفِّ
مديري العمليات والدعم لضامن عدم القيام بصفقة تتناىف مع 

العالمة التجارية عند رشاء مصطلحات البحث.

للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول األسعار والباقات املتوفرة 
لفنادق Wyndham Hotel Group، يُرجى إرسال رسالة بريد 

MarketingEMEA@wyn.com  إلكرتوين إىل
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اسرتداد الرسوم الخاصة بربنامج الوالء ضمن جوائز 
 Wyndham

سيتم اسرتداد الرسوم الخاصة بربنامج الوالء ضمن 

لة يف جميع  جوائز Wyndham لإلقامات املسجَّ

الفنادق، ولن يُشرتط الوفاء برشط الحد األدىن البالغ 

30 عملية تسجيل صالحة كل شهر. يف حال تم تسجيل 

أحد النزالء، ستسرتد يف حسابك الرسوم الخاصة بربنامج 

الوالء ضمن جوائز Wyndham عن كل إقامة - عملية 

واضحة وبسيطة!

Wyndham رسوم املحافظة عىل الوالء ضمن جوائز

كام تعلم، غالبًا ما تدوم إقامة النزالء األوفياء، مام 

يزيد من نسبة اإلشغال يف فندقك. لذا، فإننا نحتاج 

إىل مساعدتك لدعم هذا الربنامج. للمساعدة يف هذه 

الجهود، قّدمنا رسوم املحافظة عىل الوالء ضمن جوائز 

Wyndham. إذا كان فندقك ال يتلقى 10 إقامات 

مسّجلة صالحة عىل األقل يف كل شهر ميالدي، فسوف 

يخضع لرسوم املحافظة عىل الوالء كل شهر. يجب 

أن تقرتن كل عملية تسجيل صالحة بإقامة يف فندقك 

ويجب أن تتضمن عنوان بريد إلكرتوين صالح. إذا مل 

يتمكن الفندق من تحقيق عدد التسجيالت املستهدفة 

يف شهر معني لكنه يحقِّق 20 عملية تسجيل صالحة يف

للحصول عىل مزيد من املعلومات، 
يُرجى الرجوع إىل  

 MyPortal > Increase Loyalty
 > Wyndham Rewards

Overview,  أو االتصال بخط 
املساعدة الخاص بربنامج جوائز 
Wyndham عىل الرقم التايل:

1-866-272-7653 

املعلومات التشغيلية

مبساعدة فنادقنا، يقوم برنامج جوائز Rewards بتحديث الطريقة التي نكافئ بها النزالء األكرث والًء عن طريق 

تقديم مزايا بسيطة وتطلعية وسخية وميكن الحصول عليها بسهولة، مثل:

ر برنامج جوائز Wyndham دعم فندقك وسيعمد إىل تقديم  إلكامل التحديثات الخاصة بهذه الربامج، يقدِّ

السياسات التالية:

مزايا وافرة جائزة املكسب الرسيع  ليلة مجانية    

فندق Hawthorn Suites by Wyndham Dubai، اإلمارات العربية املتحدة.

يف الشهر التايل، فسيتم إعادة رسوم املحافظة عىل 

الوالء إىل حساب الشهر السابق. سيتم تقديم مزيد 

من التفاصيل عرب Brand Matters عىل مدار الشهور 

القادمة. ال تنَس أنه طاملا متكَّن الفندق من تحقيق 

10 تسجيالت صالحة كل شهر، فلن تنطبق عليه رسوم 

املحافظة عىل الوالء.

رسوم إدارة خدمات األعضاء ضمن برنامج الوالء 
Wyndham الخاص بجوائز

ر نزالؤنا قيمة نقاط جوائز Wyndham التي  يقدِّ

يحصلون عليها يف فنادقنا. لضامن حصول األعضاء عىل 

د، سيتم إخضاع الفنادق لرسوم  نقاطهم يف الوقت املحدَّ

إدارة خدمات األعضاء ضمن برنامج الوالء، باإلضافة إىل 

تكاليف التسوية )رسوم برنامج الوالء الخاصة باإلقامة 

التي تتم تسويتها( للدفع مقابل كل طلب للنقاط 

املفقودة تسبّب فيه فندقك ويجب الرد عليه/تسويته 

من ِقبل قسم خدمات األعضاء. لن يتم فرض رسوم 

مقابل أول طلب للنقاط املفقودة يتسبّب فيه الفندق 

والذي يجب الرد عليه/تسويته من ِقبل قسم خدمات 

األعضاء كل شهر، لكن يجوز فرض رسوم عىل كل طلب 

بعد ذلك.
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