
Nasz Kiosk Samoobsługowy pozwoli Ci zastąpić Recepcję lub pomoże w
obsłudze Gościa. Niezależnie o pory dnia, Twój Klient będzie miał możliwość
prostego zameldowania do pokoju. 

Nasz Kiosk obsłuży także Gościa bez rezerwacji. Poprowadzi go przez wybór
opcji pobytowej, a następnie przyjmie płatność. Dajemy możliwość
wydawania karty do pokoju, a na końcu wymeldowania Gościa.

Postaramy się dostosować nasz produkt do Twoich potrzeb -
porozmawiajmy o miejscu naszego Kiosku w Twoim biznesie!

Całodobowa 
Obsługa Gościa

Odkryj Modularny 
Kiosk Samoobsługowy

Nowej Generacji

Skompletuj ze mną swój kiosk marzeń!
dsuchocki@kwhotel.com
+48 506 895 405



Kiosk szyty na miarę
To do Ciebie należy decyzja, jakie elementy zostaną
zamontowane w Twoim kiosku. Nie potrzebujesz
drukarki fiskalnej albo masz już własną? Żaden kłopot.
Zachowujesz 100% kontroli nad kosztami. Co więcej,
urządzenie jest niezwykle proste w serwisie i
konserwacji, dzięki czemu będzie służyć Ci latami.

Twoja recepcja od lat pracuje na sprawdzonym
zestawie narzędzi? Szkoda porzucać taki komfort.
Możesz uruchomić je w kiosku, oszczędzając pieniądze
i czas potrzebne na wdrożenie nowego rozwiązania.
Modularna budowa kiosku pozwala Ci rozszerzać
funkcjonalności niczym w klockach LEGO.

Czuj się jak u siebie w domu

Rozwiązanie, o którym właśnie czytasz, umożliwia
niespotykaną dotąd elastyczność. Wyobraź sobie, że
Twój kiosk może również wydawać karty lojalnościowe i
podarunkowe, budując przywiązanie gościa. Zapewni Ci
także opinię bezpiecznego hotelu, dzięki bezdotykowej
obsłudze, minimalizującej ryzyko zakażenia wirusem.

Zapewnij hotelowi doskonałą renomę

Dlaczego warto postawić właśnie na nas?

Decydując się na nasz kiosk, w praktyce zatrudniasz
wysokiej klasy specjalistę. Może on sumiennie
wykonywać swoje obowiązki 24 godziny na dobę, nigdy
nie zachoruje, ani nie będzie mieć „gorszego dnia".
Pomyśl tylko, jak bardzo zachwyceni będą Twoi goście,
gdy zostaną obsłużeni nawet spóźnieni w środku nocy.

Recepcjonista z 20-letnim stażem



Skompletuj ze mną swój kiosk marzeń!

Profesjonalna
obsługa rezerwacji

W zestawie otrzymujesz aplikację
KWHotel Kiosk. Zobacz, co zyskujesz!

Z łatwością zamelduje gościa

Nasza aplikacja sprawnie odnajdzie
odpowiednią rezerwację oraz sprawdzi
stan jej rozliczenia.

Bezbłędnie przyjmie płatność

Zapomnij o kosztownych pomyłkach.
Twój kiosk bez trudu pobierze płatność
lub preautoryzuje kartę.

Wyda kartę do pokoju

Oczywiście wcześniej samodzielnie ją    
zaprogramuje! Zanotuje sobie również
ilość wydanych gościowi kart.

Przyjmie także koniec pobytu

Proces wymeldowania uwzględnia
również wszelkie dopłaty, na przykład z
tytułu zgubienia karty do pokoju.

To nie wszystko!
✔  Nasza aplikacja w pełni obsłuży
także rezerwację „z ulicy" (tzw. walk-in).
Zobacz, klient może wejść do hotelu,
zarezerwować pokój, zapłacić, odebrać
kartę i rozpocząć pobyt 24 h na dobę.

✔  KWHotel Kiosk pozwala gościowi na
pełne zarządzanie swoją rezerwacją w
czasie pobytu. Może ją wydłużyć, a
także wygenerować nową kartę do
pokoju, jeżeli zgubił poprzednią.

dsuchocki@kwhotel.com
+48 506 895 405



POZIOM 2:  Zastąpienie części personelu

Zeskanuj kod QR telefonem i zobacz pełną specyfikację

Przykładowa specyfikacja komputera pokładowego:
CPU: Intel Core i3, RAM: 4GB, HDD: 4GB, OS: Windows 10 Professional,
Ethernet, WiFi, 3G/4G, Bluetooth

Sprawdź, ile oszczędzasz

POZIOM 1:  Codzienne wsparcie recepcji

POZIOM 3:  Pełna automatyzacja obsługi

Dzięki błyskawicznemu działaniu kiosk drastycznie
zmniejszy ilość kolejek na recepcji. Odciążeni w
obowiązkach recepcjoniści będą bardziej skoncentrowani
i znacznie mniej podatni na popełnienie błędów.

Nasze urządzenie pozwoli dodatkowo zatrudnić mniej
wykwalifikowany personel na nocne dyżury. Możesz
również pozostawić jedynie dzienną zmianę, a resztę
warty oddać swojemu nowemu nabytkowi.

Chcesz zamienić swój hotel w obiekt bezobsługowy lub
prowadzisz wynajem apartamentów? Z nami 100%
automatyzacji obsługi gościa to fakt. Kiosk zadziała z
najlepszymi rozwiązaniami SMART HOME na rynku.

Całodobowa obsługa gościa wymaga posiadania 5 recepcjonistów. Miesięczny
koszt ich utrzymania waha się w granicach 35-45 tysięcy złotych. Dzięki naszemu
rozwiązaniu możesz zredukować personel do 2 pracowników. W ten sposób
obniżasz koszty o ponad połowę, utrzymując bieżący standard obsługi.

Doskonale rozumiemy, że wielu hotelarzy pragnie jak najsilniej utrzymać
osobisty kontakt z gośćmi. Dlatego możesz w pełni dostosować poziom
zaangażowania kiosku w obsługę Twoich gości.


