Lakóegység típus
Új értékkészlet

Magyar definíció

Economy szoba

Kis alapterületű szoba, kedvezőtlenebb fekvéssel

Standard szoba

Normál alapterületű szoba alapfelszereltséggel

Superior szoba

Nagyobb alapterületű és/vagy gazdagabb felszereltségű szoba

Junior Suite (Kislakosztály)

Nagy alapterületű, egy légterű szoba gazdagabb felszereltséggel. A hálószoba és a nappali rész általában
nincs elválasztva.

Suite (Lakosztály)

Nagy alapterületű szobaegység, amely legalább egy nappali részből és egy hálórészből áll.
Lakosztály gazdag felszereltséggel és kedvező kilátással rendelkezik

Mobilház

Könnyűszerkezetes, könnyen mozgatható konstrució, teljes bútorzattal, kényelmi berendezésekkel
felszerelve.

Üdülőház

Kempingben található lakóegység, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló
bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják.

Parcella

Elválasztással rendelkező, önálló területegység a kemping területén

Sátorhely/ Kempinghely

Elválaszással NEM rendelkező területegység a kemping területén

Egyedi (pl: jurta)

Fedett, egyedi kialakítású lakóegység

Privát szoba közös fürdővel (ifjúsági szálláshely)

Ifjúsági szálláshelyen található privát szoba, mely NEM rendelkezik saját fürdővel

Privát szoba saját fürdővel (ifjúsági szálláshely)

Ifjúsági szálláshelyen található privát szoba, amely saját fürdővel rendelkezik

Hálótermi ágy

Ifjúsági szálláshelyen található egy személyes hálótermi ágy

Apartman

Külön bejárattal rendelkező, jellemzően önellátásra alkalmas lakóegység, amely saját fürdőszobával és
konyhával rendelkezik.

Értékesítési csatorna
Új értékkészlet

Magyar definíció

Direkt- online

• Az értékesítés közvetlenül a vendég és a szálláshely között történik elektronikus úton.
• A foglalás a vendégtől vagy olyan cégtől, szervezettől érkezett online platformon, akinek a fő
tevékenysége NEM utaztatás, utazásközvetítés vagy konferenciaszervezés. (szálláshely saját honlapja,
törzsvendég programon keresztül online, közösségi média oldalain- facebook)

Direkt – hagyományos

• Az értékesítés közvetlenül a vendég és a szálláshely között történik
• A foglalás a vendégtől vagy olyan cégtől, szervezettől érkezett, akinek a fő tevékenysége NEM utaztatás,
utazásközvetítés vagy konferenciaszervezés. (pl. telefon, walk-in vendégek, e-mail /levél/ fax)

Közvetítő- online

• Az értékesítés harmadik fél bevonásával vagy rajta keresztül történik elektronikus úton.
• A foglalás a szálláshellyel szerződésben álló klasszikus online platformon (Online Travel Agency- OTA-tól)
érkezett. (pl: booking.com, TripAdvisor, expedia.com, hotels.com, szallas.hu, wellnesshetvege.hu)

Közvetítő- hagyományos

• Az értékesítés harmadik fél bevonásával vagy rajta keresztül történik
•A foglalás olyan cégen keresztül érkezett, akinek a fő tevékenysége utaztatás, utazásközvetítés vagy
konferenciaszervezés
(pl: utazási irodák, utazásközvetítő, tourinform)

