REVENUE
MANAGEMENT
Sales & Marketing
Forces

Produk Layanan
Pada layanan
Revenue Management ini,
kami menawarkan kerjasama berupa
bantuan dalam bidang Sales & Marketing
Departmental Team yang dimana kami
membantu menjualkan produk-produk
yang dimiliki oleh Mitra dengan strategi
pemasaran dan penjualan yang selalu
kami integrasikan dengan promo-promo
secara Ofﬂine dan Online.

Keuntungan
Mitra mendapatkan keuntungan atas kerjasama ini seperti :

1

Tidak diperlukannya pengeluaran biaya tetap atas Sales & Marketing
Departmental Team Payroll Taxes and Employee Beneﬁts (PTEB)

2

Tidak diperlukannya pengeluaran biaya tetap atas Sales & Marketing
Departmental seperti biaya promosi, kolateral, atk dll.

3

Tidak diperlukannya pengeluaran biaya tetap atas Hotel Management
System dan ZIRI Hotel apps yang sudah terintegrasi

4

Dan masih banyak manfaat lain nya sehingga dapat menjadi pengganti
atas pengeluaran biaya tetap sekitar 25% dari Laba Kotor setiap bulan
ditekan menjadi 18% setiap bulan nya sebagai bagi hasil kepada kami

Sales Services
Kami memiliki Online dan Ofﬂine team yang dapat membantu
dalam hal penerapan strategi penjualan.
ONLINE SERVICE

1

Kami memiliki tim yang bertalenta dalam bidang Ecommerce untuk dapat
membantu mitra dalam pengaturan Extranet, Online Travel Agent.

2

Kami memiliki sistem integrasi berupa HMS (Hotel Management System), ZIRI Hotel
Apps, Concierge Hotel System dan lain-lain yang dapat membantu mitra dalam
meningkatkan penjualan produk-produk yg dimiliki.

OFFLINE SERVICE
Kami memiliki tim Ofﬂine yang handal dalam memasarkan produk-produk mitra dan
juga dapat membantu dalam menjaga hubungan relasi dan menambah rekanan
seperti Government, Corporate, NGO, MICE, Adhoc dan lain-lain.

Marketing Services
1

Kami dapat membantu dalam membuat promo-promo
secara ofﬂine seperti desain ﬂyer, x banner, spanduk dll dan
juga secara online seperti pengaturan pada Social Media
promo (FB, IG, Twitter, etc)

2

Kami dapat membantu dalam pembuatan press release
sebagai bentuk layanan sebagai Marketing Communication.

3

Selain itu, kami dapat memberikan layan desain graﬁs selama
masa kerjasama dalam konteks penjualan produk-produk.

System
1

Layanan kami sudah termasuk dengan penggunaan Hotel
Management System.

2

Penggunaan Hotel Management System akan diintegrasikan
dengan ZIRI Hotel apps kami yang dimana dapat menjadi alat
bantu dalam meningkatkan penjualan.

3

ZIRI Hotel apps kami juga dapat berfungsi sebagai Hotel
Concierge System yang dimana dapat memberikan
kemudahan kepada para tamu dalam hal informasi dan
pesanan produk dalam sentuhan jari.

Keuntungan Kerjasama
Keuntungan :
1. VHP Cloud System Base exclude initial fee
2. ZIRI Hotels Apps (Hotel Concierge System)
3. Sales & Marketing Task Force :
> Online Sales & Marketing
> Ofﬂine Sales & Marketing
> Free Graphic Design for promotion
> Revenue Consultant

KONTAK KAMI
Alamat
Jl. Ikan Sepat no.22
Phone Number
081-231 55496
081-234 422164
E-mail Address
info@zirihotels.com

