Big Data Analyse
Periode: 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Totaal aantal reserveringen geanalyseerd:

101.559

De gemiddelde waarde per reservering aan
huuromzet was in 2017:

€ 643,17

De gemiddelde duur/nachten van
een boeking:

8,40

Big Data Analyse: inhoud
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Over Reflex Booking
Volledig online
Al meer dan tien jaar stemmen wij de
ontwikkeling van ons reserveringssysteem en
onze organisatie af op de mogelijkheden die
het internet biedt. Momenteel werken meer
dan 200 recreatieondernemers met onze
reserveringssoftware. Het is onze missie dat uw
medewerkers en gasten altijd en overal online
een vakantiehuis kunnen boeken.

Onze visie
Wij groeien snel mee met marktontwikkelingen
omdat wij werken met één actuele release en een
zeer beperkt aantal installaties. Met één druk
op de knop worden alle klanten voorzien van de
laatste versie. Voor u als recreatie ondernemer
biedt het internet de mogelijkheid tot ‘plug and
play’. Geen installatie en aanschaf van dure
hardware. Gewoon inloggen en werken.

Gebruiksgemak

Online Reserveringssysteem
De voordelen in het kort:
• Geen investeringen nodig in hardware of
aanvullende diensten
• Uw medewerkers en gasten kunnen altijd
en overal online reserveren
• Het inzetten van onze software is
eenvoudig en betaalbaar
• Complete functionaliteit, ook voor
huiseigenaren en touroperators
• Suggesties en ideeën van gebruikers
worden gewaardeerd
• Werken met bewezen en veilige
standaard software
• Maak een afspraak voor een
demonstratie op maat

Interesse?
Reflex Booking
Godfried Bomansstraat 7
4103 WR Culemborg
www.reflex-online.com
info@reflex-online.com
0345 630 123

Naast de reguliere uitbreiding in functionaliteit,
zal veel aandacht uitgaan naar het
gebruiksvriendelijker maken van de software.
Het doel is om onze software zo intuïtief te
maken, dat onze klanten onze software kunnen
gebruiken zonder instructie en handleidingen.

Bob van der Plas
Reflex Booking
06 21 707 569
b.vd.plas@reflex-online.com

Big Data Analyse: leeftijd
Verdeling van leeftijd personen
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Big Data Analyse: kanalen
Via wel kanaal is er geboekt?

Via
touroperator

31%

Eigen invoer
reserveringen

49%
Via website

20%

Big Data Analyse: tijd
In welke maand wordt er geboekt?
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Big Data Analyse: gedrag
Hoe lang van tevoren boekt men?

1,4%

boekt een jaar of langer van te voren

15,0%

boekt tussen 1 jaar en 6 maanden van te voren

19,8%

boekt tussen 6 en 3 maanden van te voren

23,9%

boekt tussen 3 en 1 maand van te voren

12,6%

boekt tussen 1 maand en 14 dagen van te voren

7,3%

boekt tussen 14 dagen en 7 dagen van te voren

7,8%

boekt tussen 7 en 2 dagen van te voren

12,0%

boekt 2 dagen of korter van te voren

Big Data Analyse: gedrag
Hoe laat boekt men?
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Tijd

Van de reserveringen die online zijn gemaakt is gekeken naar hoe laat men deze boekt.
Enkele zaken vallen dan op, namelijk dat er in de avonduren meer wordt geboekt dan overdag.

Ridderstraat 214
4101 BK Culemborg
0345 630 123

www.reflex-online.com
info@reflex-online.com

