
Πώς να ενημερώσετε τη διαθεσιμότητά σας 
Οδηγός βήμα-βήμα



Πρώτα βήματα…

Προσθέστε τιμές 
και 
διαθεσιμότητα.

Τιμές & 
Διαθεσιμότητα

Συνδεθείτε στο Extranet σας

Κάντε κλικ στην 
καρτέλα «Τιμές & 
Διαθεσιμότητα» 
στο πλάι της σελίδας
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Τέλεια! Κάντε κλικ στη σελίδα που μοιάζει με τη δικιά σας.

Μοιάζει η καρτέλα σας «Τιμές & Διαθεσιμότητα» με μία από αυτές;

Επιλογή 1: Επιλογή 2:
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Individual changes
Επιλογή 1.



Κάντε αλλαγές ανά δωμάτιο και ημερομηνία.

Ρύθμιση
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Κάντε κλικ στο 
δωμάτιο που 

θέλετε να κάνετε 
αλλαγές ή να 

ενημερώσετε.

Επιλέξτε το 
κουτάκι της 

ημερομηνίας που 
θέλετε να 
αλλάξετε.

Κάντε τις 
ρυθμίσεις που 
επιθυμείτε στη 
διαθεσιμότητα ή/ 
και την τιμή για 
μικρές ή μεγάλες 
χρονικές 
περιόδους.

Δωμάτιο

Ημερομηνία

Επιλογή 1.



Επιλογή 2.



Επιλέξτε τις 
ημερομηνίες είτε από 
«Ημερομηνία έναρξης» 
και «Ημερομηνία 
λήξης» είτε 
επιλέγοντας την 
περίοδο κατευθείαν 
από το ημερολόγιο.

Επιλογή 2.
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Δωμάτιο

ΗμερομηνίαΚάντε κλικ στο 
δωμάτιο που 

θέλετε να κάνετε 
αλλαγές ή να 

ενημερώσετε.

Κάντε αλλαγές ανά δωμάτιο και ημερομηνία.

«Επιλέξτε μέρες της 
εβδομάδας που 
προτιμάτε». 
Μπορείτε να βάλετε 
φίλτρο μόνο σε 
συγκεκριμένες μέρες της 
βδομάδας επιλέγοντας 
το κουτάκι δίπλα 
στη/στις συγκεκριμένη 
/-ες μέρα/-ες.



Επιλογή 2.
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Κάντε κλικ στο 
«Ανοιχτό/Κλει
στό» και 
αποθήκευση.

Αλλάξτε την τιμή και 
ορίστε ελάχιστη 
διαμονή ή χρονικό 
περιθώριο 
ειδοποίησης.

Ορίστε τις 
ημερομηνίες 
(κρατήσεων) με 
επιστρέψιμη ή μη 
επιστρέψιμη τιμή. 

Ανοιχτό/Κλειστό 
δωμάτιο

Τιμή

Αποθήκευση

Κάντε αλλαγές στις τιμές.



Συμβουλές.

Να θυμάστε να φορτώνετε τιμές για 
όλες τις ημερομηνίες που έχετε 
ανοίξει. Ένα δωμάτιο είναι διαθέσιμο 
για κράτηση μόνο αν είναι 
διαθέσιμο/ανοιχτό και έχει ορισμένη 
τιμή. Τότε εμφανίζεται πράσινο στο 
ημερολόγιο

Οι Πελάτες μπορούν να κάνουν 
κράτηση μέχρι και 16 μήνες πριν, άρα 
θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες 
προβολής!
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Είστε πανέτοιμοι! Το κατάλυμά σας θα 
εμφανίζεται τώρα σε πελάτες που 
κάνουν αναζήτηση για τις ημερομηνίες 
που έχετε ανοίξει.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις για τις τιμές 
και τη διαθεσιμότητά σας; 
Ρίξτε μια ματιά στους συνδέσμους από κάτω:

Τι είναι η «Έξυπνη Προσφορά»;

Τι είναι το πρόγραμμα Genius

Μπορώ να προσθέσω περιορισμούς στις τιμές μου στην Booking.com;

Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφίες 
συγκεκριμένων δωματίων ή μονάδων;

https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/209055125-What-is-a-Value-Deal-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/207223309-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=lite&utm_campaign=pdf
https://partnersupport.booking.com/hc/en-gb/articles/208125265-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-
https://partnersupport.booking.com/hc/el/articles/207125519-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%86%CF%89%CF%84o%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-
https://partnersupport.booking.com/hc/el/articles/207125519-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%86%CF%89%CF%84o%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-
https://partnersupport.booking.com/hc/el/articles/207125519-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%86%CF%89%CF%84o%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-
https://partnersupport.booking.com/hc/el/articles/207125519-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%86%CF%89%CF%84o%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-
https://partnersupport.booking.com/hc/el/articles/207125519-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%86%CF%89%CF%84o%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-

