
Πώς το tripsta χρησιμοποιεί την πλουσιότερη τεχνολογία 
που έχει η Travelport για να αυξήσει τις επιλογές των 
πελατών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά 
μετατροπής και ενισχύοντας την κερδοφορία.

Το tripsta, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα, είναι 
ένα από τα πέντε μεγαλύτερα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία (OTA) στην 
Ευρώπη. Η αποτελεσματική στρατηγική της εταιρίας προς την αγορά και τον τρόπο 
λειτουργίας που προβλέπει την αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας των meta 
search  και την ενίσχυση του ταξιδιωτικού προϊόντος στα απευθείας κανάλια της, έχει 
βοηθήσει να επιτευχθεί σταθερή ανάπτυξη. Σήμερα, με μέση ετήσια ανάπτυξη της 
τάξης του 20%, το tripsta δραστηριοποιείται σε 48 αγορές παγκοσμίως.

Η πρόκληση:
Από τότε που η Expedia λάνσαρε το διαδικτυακό κανάλι πριν από 20 χρόνια, τα 
OTA προσπαθούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους προσφέροντας στους πελάτες 
τις ίδιες βασικές πληροφορίες για κάθε ταξιδιωτική επιλογή. Όταν ένας ταξιδιώτης 
αναζητά μία πτήση, βλέπει πάντα το λογότυπο, τις ώρες πτήσης και την τιμή 
μίας αεροπορικής εταιρείας. Αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί πρόβλημα για τα OTA. Για ποιο λόγο; Επειδή διαπιστώνουν ότι υπάρχουν 
όλο και περισσότερες διαρροές προς τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών, 
οι οποίες προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες και μια πιο πλούσια εμπειρία 
αγορών. Η μείωση της αφοσίωσης σε ένα brand συνιστά επίσης πρόβλημα, καθώς η 
τιμή ναύλου συνεχίζει να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που κάνει τη διαφορά.

Τα branded fares και οι 
βοηθητικές υπηρεσίες 
συμβάλουν στο να επιτύχει το 
tripsta την διαφοροποίηση.

Αριθμός 
εργαζομένων

300

Χώρα

Ελλάδα

Έτη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

8 έτη 

Περιοχή λειτουργίας

48 αγορές 
παγκοσμίως

Επιτεύγματα 

Αύξηση της αξίας πώλησης έως 40% σε 
branded fares μεγάλων αεροπορικών εταιρειών
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Διαφοροποίηση. Αύξηση!



Η λύση:
Επιδιώκοντας να βρει ένα τρόπο να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πελάτες του, 
το tripsta αποφάσισε να εξετάσει τη δυνατότητα του πακέτου ναύλων και των βοηθητικών 
προϊόντων της Travelport, που παρέχεται μέσω των API της Travelport.

Η εμφάνιση πλουσιότερου περιεχομένου και λεπτομερειών των βοηθητικών υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο πακέτο ναύλων δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες 
να λαμβάνουν αποφάσεις που καλύπτουν τις δικές τους ταξιδιωτικές ανάγκες. Επίσης, 
παροτρύνει τους ταξιδιώτες να κάνουν αμέσως κράτηση, αντί να αποχωρήσουν για να δουν 
την ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας.

Όπως πολλά μεγαλύτερα OTA, το tripsta διαχειρίζεται ένα περιβάλλον πολλαπλών GDS και 
είναι συνδεδεμένο με περισσότερους από έναν προμηθευτή περιεχομένου αεροπορικών 
εταιρειών. Συνεπώς, χρειάζεται την ιδανική λύση η οποία όχι μόνο να καλύπτει το βάθος και 
το εύρος των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, αλλά και να λειτουργεί με όλες τις πηγές 
περιεχομένου για τη διασφάλιση ενιαίας εμπειρίας για τον ταξιδιώτη.

Πρόσφατα, η Travelport διαμόρφωσε και τυποποίησε επτά βασικές προαιρετικές υπηρεσίες 
για τις πάνω από 250 αεροπορικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στα πακέτα ναύλων 
και τα βοηθητικά προϊόντα της. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε απόκριση αγοράς στο 
Travelport Universal API ή Trip Services, ο ταξιδιώτης θα έχει τώρα τη δυνατότητα να κάνει 
μια πιο ενημερωμένη επιλογή σχετικά με το δρομολόγιό του. Η απόκριση περιλαμβάνει τώρα 
καλύτερες εικόνες για κάθε brand, εμφάνιση των επιλογών καμπίνας της αεροπορικής εταιρείας, 
καθώς και επιλογές για αποσκευές καμπίνας, παραδοτέες αποσκευές, δυνατότητα εκ νέου 
κράτησης, επιστροφής χρημάτων, προηγμένη κράτηση θέσης, υπηρεσία γεύματος και WI-FI. 

Τα αποτελέσματα:
Ο Νότης Κουλάλης, Υπεύθυνος Ενσωμάτωσης Περιεχομένου & Βελτιστοποίησης Εσόδων 
του tripsta, αναφέρει ότι η λύση αύξησης της αξίας πώλησης στα πακέτα ναύλων GDS της 
Travelport αποδείχτηκε αποτελεσματική όσον αφορά όλα τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη 
που παρουσιάστηκαν με σιγουριά στο πρακτορείο πριν από την υλοποίηση της λύσης.

Συνέβαλε επίσης στη σαφή διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων του 
πρακτορείου. Ως άμεσο αποτέλεσμα, το tripsta σημείωσε αύξηση της αξίας πώλησης έως 
40% σε πολλά πακέτα ναύλων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, και μάλιστα η αύξηση 
της αξίας πώλησης κατέστη δυνατή σε όλους τους παρόχους περιεχομένου GDS. Ένα 
σημαντικό στοιχείο είναι ότι το πρακτορείο είχε σαφή αύξηση στο ποσοστό μετατροπής όταν 
εμφανίζονται στους ταξιδιώτες οι ευκαιρίες αύξησης της αξίας πώλησης.

Η απόφαση της χρήσης πακέτων ναύλων και βοηθητικών υπηρεσιών της Travelport οδήγησε 
σε αύξηση εσόδων από πακέτα ναύλων αεροπορικών εταιρειών άνω του 30% – και ουσιαστική 
αύξηση στα περιθώρια κέρδους του πρακτορείου στα πακέτα ναύλων αεροπορικών εταιρειών.

«Το tripsta διαχειρίζεται ένα 
περιβάλλον πολλαπλών GDS 
και συνεπώς προσπαθούμε 
διαρκώς να διασφαλίσουμε 
την ομαλοποίηση της ροής 
εργασίας και των διαδικασιών 
μας, φροντίζοντας ταυτόχρονα 
να αξιοποιούμε τα πιο πολύτιμα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων 
προμηθευτών μας.»
Philipp Brinkmann,  
Διευθύνων Σύμβουλος, tripsta

«Τα πακέτα ναύλων της 
Travelport μας διευκόλυναν στο 
να προσφέρουμε μία λύση η 
οποία διαθέτει το απαιτούμενο 
βάθος και εύρος ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τους 
διάφορους GDS συνεργάτες 
μας. Τα αποτελέσματα 
που είχαμε ξεπέρασαν 
αναμφίβολα τις προσδοκίες 
μας και αντιστοίχισαν όλα 
τα προτερήματα τα οποία η 
Travelport είχε παρουσιάσει 
με σιγουριά πριν από την 
υλοποίησή μας. Το tripsta γίνεται 
πιο πολύτιμος συνεργάτης στους 
προμηθευτές αεροπορικών 
εταιρειών πουλώντας ναύλους 
υψηλότερης αξίας και οι πελάτες 
μας ανταποκρίνονται θετικά στη 
μεγαλύτερη επιλογή λύσεων 
ναύλου για να καλύψουν τις 
ταξιδιωτικές ανάγκες τους.»
Νότης Κουλάλης,  
Υπεύθυνος Ενσωμάτωσης  
Περιεχομένου & Βελτιστοποίησης 
Εσόδων, tripsta 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να αυξήσετε τη διαφοροποίηση, 
για να βοηθήσετε το πρακτορείο σας να αυξήσει τα ποσοστά μετατροπής και να βελτιώσει 
τις πωλήσεις του, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της Travelport ή επισκεφθείτε μας στο 
Travelport.com/OTA
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