BIZNES HOTEL

/

Partner wydania:

Spis treśc i

33
PODŁĄCZ MARKĘ POD TLEN.
JAK BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ MARKI
W CZASIE PANDEMII? //
Czy warto zajmować się komunikacją marki hotelu
w czasach, gdy ten jest zamknięty na trzy spusty lub
przyjmuje tylko gości w podróży służbowej? Choć trudno
w czasie takiej niewiadomej prowadzić sprzedaż i działania marketingowe, to jednak nie warto z nich rezygnować. A w okresie przestoju zweryfikować strategię komunikacji z gościem.
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