
Você sabia que 

63% dos hotéis 
optam por tecnologias de 
mobilidade e conectividade

nos quartos?

Conheça as tendências de TI para o setor hoteleiro.

Internet das 
Coisas (IoT)

Os hóspedes podem 
abrir as portas de seus 
quartos, ajustar a luz e 
a temperatura e assistir 
às suas séries favoritas 
on-line na TV com a 
ajuda de seus 
smartphones e muito 
mais.

Tecnologia móvel

Adaptação de sites para dispositivos móveis que 
permitem realizar reservas usando aplicativos 
no trajeto do aeroporto para o hotel.

Realidade virtual
Entre outras experiências, é possível fazer 
passeios de realidade virtual nos quartos, 
dando a sensação de teletransportar o hóspede 
já antes de sua viagem.

Tecnologia nos 
quartos

Quartos 
hiperconectados 
com Internet de alta 
velocidade, cartão de 
acesso móvel, camas 
inteligentes e tablets 
disponíveis.

Recepção virtual
A inteligência artificial pode ser aplicada a um 
software de interface e serviço de mensagens 
instantâneas em diversos idiomas que auxilia 
o viajante a planejar sua estadia no hotel, 
proporcionando uma experiência única.

Melhore a experiência em 
cada espaço do hotel.

A inovação consegue superar as expectativas dos clientes.

Chatbots
Programados para 
resolver problemas 
simples que anteriormente 
exigiam uma pessoa, eles 
melhoram o atendimento 
ao cliente.

Inteligência artificial aplicada aos 
hóspedes
Faz o atendimento de serviço de quarto, a 
transferência de bagagem e a entrega de 
alimentos e bebidas aos hóspedes.

OLÁ!

Blockchain

Revoluciona o setor hoteleiro nas áreas de 
pagamentos, programas de fidelidade, 
gerenciamento da cadeia de suprimentos 
e muito mais.

Wi-Fi mais rápido
Wi-Fi de alta 
velocidade em todas 
as áreas do hotel com 
aplicativos móveis 
personalizados.

Reconhecimento facial.
Uma nova ferramenta de segurança que 
funciona como a chave do futuro para ativar 
o acesso, substituindo as chaves tradicionais.

Revolucione o cenário do setor de 
turismo e hotelaria

Ofereça as acomodações do futuro.

Mordomos robóticos para o setor 
hoteleiro e de serviços.

A implantação de soluções 
amigáveis de IoT melhora a 

experiência dos hóspedes.

Ofereça experiências únicas para hóspedes cada vez mais exigentes.

Você sabe quais são as ferramentas tecnológicas mais adequadas para o seu hotel?
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