
Mais do que um chatbot hoteleiro
Conectando hotéis e hóspedes



HiJiffy – Quem somos?
● Fundada em 2016

● Equipa internacional com escritórios em 4 países

    

● Trabalha com +1600 hotéis em +30 países

● Crescimento de 150% no ano passado

● Prémios
“A solução mais inovadora no Turismo” pela UNTWO 

+45M€ em reservas diretas 

com o nosso Assistente de 

Reservas só em 2021.

Aumento da receita de 
vendas através do nosso 

Concierge Virtual.

Construção da 

revolucionária IA de 
hospitalidade.



Mais de 1600 hotéis em mais 
de 30 países confiam na 
HiJiffy para aumentar as 
receitas e melhorar a 
experiência do hóspede

 Alguns dos nossos 
clientes 



Como ajudamos os hoteleiros



Principais Benefícios

Aumentar a receita:
● Reservas diretas

● Upgrades

● Upsell

● Retenção

Automatizar procedimentos:

● Digitalizar check-ins e check-outs

● Possibilitar experiências sem contacto

● Encaminhar pedidos para departamentos

● Automatizar tarefas administrativas

Melhorar a experiência dos 
hóspedes:

● Omnicanal

● Multilingue

● Apoio instantâneo 24/7

● Personalizado

Aumentar a satisfação dos 
hóspedes:

● Aumentar as recomendações

● Evitar avaliações negativas

● Acelerar a recuperação de serviços

● Melhorar a jornada do cliente

Aumentar a produtividade:

● Simplificar as operações

● Acompanhar e analisar o desempenho

● Melhorar o trabalho em equipa

● Recompensar conquistas

Gerir dados dos hóspedes:

● Centralizar as informações

● Preservar o histórico

● Enriquecer a base de dados

● Criar segmentação



Soluções e Funcionalidades



Assistente de Reservas



Resposta automática às perguntas frequentes | Conversar com o hotel | Disponível nas aplicações de mensagens mais populares

Assistente de Reservas
Reservas baseadas em chat a partir do site e das redes sociais...



Média semanal de utilizadores 
que receberam uma resposta

34 537

N.º de conversas

2 922 942

N.º de reservas

80 955

Valor das reservas (€)

43,37 
MILHÕES €

% de taxa de automação

83%

% de CSAT do chatbot

82%

% de CSAT do agente

74%

Período de tempo: jan. 2021 a jan. 2022

Métricas globais
Desempenho do Assistente de Reservas



Concierge Virtual



Mensagem de boas-vindas

Antes da 
estadia

Check-in móvel

Check-in

Serviços durante a estadia

Durante a 
estadia

Check-out e feedback

Após a 
estadia

Concierge Virtual

Resposta automática às perguntas frequentes | Conversar com o hotel | Disponível nas aplicações de mensagens mais populares

Assistência após a reserva via WhatsApp, SMS ou e-mail



Poderosa solução Tudo-em-Um 

Assistente de Reservas
● Agente de IA para Reservas Diretas
● Campanhas de recuperação de reservas
● Campanhas de marketing comportamental
● Automação de e-mail para chatbot
● Transferência fácil para agentes humanos
● Click-to-call
● Identificação de oportunidades de venda
● Comparação de preços
● Personalização da interface

Concierge Virtual
● Agente de IA para front-office
● Check-in e check-out digitais

● Campanhas de Upgrade de quarto

● Campanhas de Upsell
● Fluxos de trabalho automatizados

● Encaminhamento e redirecionamento personalizados

● Notificações de hóspedes pré-programadas

● Inquéritos de satisfação

● Campanhas de recomendação

● Campanhas de retenção

Consola
● Centralização de canais

● Gestão multipropriedade

● Métricas e análises de desempenho

● CRM

● Vistas e filtros personalizados

● Segmentações personalizadas

● Horário de trabalho personalizável

● Número ilimitado de utilizadores

Inteligência artificial
● Multilingue

● Tom de voz personalizado

● PLN exclusivo e especializado em Hotelaria

● Enriquecimento com elementos visuais interativos

● Extensa base de conhecimento pré-preenchida

● Autoaprendizagem contínua automatizada

Infraestrutura

● Omnicanal

● Integrado com sistemas de gestão

● Conformidade com RGPD

● Segurança

● Solução baseada na Cloud

● Aplicação da Consola para Android e iOS

Serviço
● Gestor de Cliente dedicado

● Integração personalizada

● Apoio gratuito permanente

● Sessões de melhoria do desempenho



Estudos de caso



Resultados do Bahia Principe 

Como o Bahia Principe Hotels & 
Resorts aumentou a satisfação dos 
seus hóspedes em 73% com a HiJiffy.

10,6 M€
em reservas

+9.667
reservas

+383.640 
conversas

100%
de automação



Resultados da Finn Lough 

Como a Finn Lough está a resolver 
93% das comunicações online em 
menos de 7 minutos com a 
Inteligência Artificial da HiJiffy

83%
de satisfação em 

CSAT

7 min.
de tempo médio de 

resolução

+28.941
conversas

93%
de automação



Finn Lough

"Conseguir dar respostas instantâneas aos nossos 
hóspedes enquanto mantemos uma abordagem 
pessoal tem sido fundamental para melhorar o 
nosso serviço ao cliente. 

Com o chatbot personalizável da HiJiffy estamos 
mais próximos dos nossos hóspedes."

Michael Beare – Diretor da Finn Lough



Integração



Integração – passo a passo  

Primeiro contacto com a 
nossa equipa de apoio ao 

cliente dedicada
Formação dedicada Lançamento! => 5 dias...?Configuração

1. Primeiro contacto – apresentação à equipa de Apoio ao Cliente

2. Configuração – criação da conta, preenchimento das principais perguntas frequentes pela equipa de apoio ao cliente, 

personalização

3. Formação dedicada
4. Lançamento
5. Serviço pós-ativação – Apoio contínuo + personalização contínua para a experiência do utilizador final. (não termina aqui, apoio 

dedicado durante todo o processo de adoção/contrato) => gestão de expectativas em termos de personalização (gráficos/capturas 

de ecrã para mostrar que tipo de personalização podemos fornecer – árvore de decisão/botões/mensagem de boas-vindas...)



Integração



Ativação instantânea

Integrações fáceis com os sistemas hoteleiros 
mais usados por todo o mundo.

Acabe com os atrasos na sua instalação. Ative a solução 

para que fique pronta no mesmo dia.

Motor de Reservas
Capturar e processar reservas diretas 
online. Verificar a disponibilidade do hotel 
e mostrar os resultados na conversa.

PMS
Obter todos os dados de que precisamos ao 
transferir as reservas registadas para 
potencializar a tecnologia. Obter as informações 
das reservas diretamente a partir do PMS.

CRM
Levar os dados certos até às pessoas 
certas, quando e onde elas precisarem, 
capacitando-as para que tenham um 
melhor desempenho.



Em breve...



● Upgrades de quarto
● Diferentes tons de voz
● Portal de autoatendimento do cliente para processos de back-office

○ Detalhes do plano

○ Utilização

○ Histórico de faturamento

○ Informações de cobrança

○ Detalhes do cartão de crédito

○ Perguntas frequentes

● Análise de sentimentos e priorização de pedidos de apoio
● SEO

○ Perguntas frequentes dinâmicas

○ Snippets do Google

○ Melhoria do tempo de espera

○ Influência do tempo de carregamento

○ Melhoria das classificações do apoio ao cliente

○ Incentivo às partilhas sociais

● Chatter (ferramenta de comunicação interna)

... E muito mais em breve!

Roteiro com as próximas funcionalidades


