Minimizar o impacto
do COVID-19 no seu
negócio de hospedagem
Guia da Airbnb para anfitriões que utilizam
software
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Estamos aqui para ajudar
Sabemos que estes são tempos difíceis
para o negócio das viagens, e há muita
incerteza relativamente ao COVID-19
e à forma como o afetará a si e ao seu
negócio de hospedagem. É compreensível
que muitos hóspedes manifestem
preocupação em reservar viagens futuras
neste momento.
Verificámos que ainda há muitos hóspedes
a fazer reservas, mas em circunstâncias
diferentes. Constatámos uma procura
muito maior de estadias prolongadas
e políticas de cancelamento flexíveis, e
muitos anfitriões estão a abrir as suas
propriedades aos respondentes ao
COVID-19.

Queremos colaborar consigo para o ajudar
a ultrapassar este momento difícil. Estamos
a trabalhar para o apoiar, disponibilizandolhe recursos para fazer o que faz de melhor:
oferecer hospitalidade de excelência para
hóspedes em todo o mundo. Também
lançámos um novo site, Airbnb.pt/COVID,
um recurso online para anfitriões com
informações valiosas, incluindo perguntas
frequentes, atualizações e muito mais.
Continue a ler para descobrir como pode
adaptar o seu negócio, incluindo dicas
para atualizar as suas preferências para
incentivar os hóspedes a reservar agora,
diretrizes de limpeza, e como abrir o seu
espaço para os respondentes ao COVID-19.
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Alojamentos de linha da frente
Abra os seus espaços aos respondentes ao COVID-19
Estamos a lançar um programa para proporcionar estadias a 100
000 respondentes ao COVID-19 em todo o mundo. Se tiver um ou
mais alojamentos que sejam espaços inteiros sem a presença de
outros hóspedes, pode ser elegível para hospedar profissionais de
saúde e socorristas.

Pedir-lhe-emos que se
comprometa a elaborar uma
extensa checklist de limpeza
e desinfeção para evitar a
propagação do COVID-19
Durante o processo de adesão,
poderá definir o preço como
tarifa completa, com desconto ou
gratuitamente
Estamos a renunciar às taxas da
Airbnb para as primeiras 100 000
estadias através deste programa

Inscreva-se com anúncios individuais
através da opção Gerir o seu espaço,
ou selecione várias propriedades
através da página de Anúncios
Para efeitos de limpeza exaustiva,
exigimos um intervalo de 72
horas entre quaisquer duas
reservas consecutivas para
todos os anúncios, que será
automaticamente aplicado ao seu
calendário

Ajude ao hospedar

Pode consultar as perguntas frequentes aqui. Saiba mais sobre os requisitos de
elegibilidade aqui
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Ofereça flexibilidade para incentivar os hóspedes a
reservar agora
Dê confiança aos seus hóspedes para reservarem os seus
alojamentos, disponibilizando uma política de cancelamento
flexível nos seus anúncios. Se tem atualmente em vigor uma
política de cancelamento rígida, considere mudar para uma
política de cancelamento flexível ou moderada (pode sempre
voltar a uma política de cancelamento rígida, se precisar).
Destacaremos os anúncios com políticas de cancelamento
flexíveis e moderadas para que os hóspedes os possam
encontrar mais facilmente
Em breve, lançaremos uma nova funcionalidade que lhe
permitirá aplicar uma política de cancelamento flexível
temporária a novas reservas efetuadas dentro de um
período de tempo específico
Esta está a tornar-se uma opção popular para os anfitriões:
a percentagem de reservas com uma política flexível é
15% mais elevada neste momento do que era antes do
COVID-19

Atualize as suas configurações
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Considere receber hóspedes para estadias
prolongadas
Muitos hóspedes podem estar a considerar estadias prolongadas
mais perto de casa. Pode adicionar facilmente descontos semanais
ou mensais a alguns ou a todos os seus anúncios, o que pode
incentivar os hóspedes a reservarem uma estadia prolongada num
dos seus espaços.

•

•

•

Constatamos que cada vez
mais hóspedes procuram por
alojamentos próximos durante sete
ou mais noites
Se o seu espaço oferece
comodidades como Wi-Fi rápido,
um espaço de trabalho confortável,
e/ou é adequado para crianças,
recomendamos que atualize as
suas comodidades de acordo com
isso

agora definir descontos semanais
ou mensais diretamente na Airbnb
•

Pergunte aos seus parceiros se as
estadias de 28 dias ou mais são
suportadas pelo seu software

•

Para mais ideias sobre como
atualizar o seu anúncio, clique aqui

Os anfitriões que usam APIs podem

Atualize os seus anúncios
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Descubra como a Airbnb está a apoiar os anfitriões
agora
O CEO da Airbnb, Brian Chesky, anunciou recentemente novos
programas de apoio aos anfitriões, incluindo 250 milhões
de USD que reservámos para ajudar a partilhar o custo dos
cancelamentos devido ao COVID-19. Também trabalhámos em
conjunto para garantir o apoio aos anfitriões na recente lei de
apoio ao COVID-19 ("COVID-19 stimulus bill") do governo dos
EUA. Para mais informações, clique aqui.

Descubra recursos de limpeza úteis
A limpeza é mais crítica do que nunca, uma vez que todos
nós temos como objetivo reduzir a propagação da doença.
Reunimos aquilo que precisa de saber sobre limpeza e
desinfeção num só local, incluindo diretrizes do CDC, métodos
que pode adotar para ajudar os hóspedes a manter um
padrão mais elevado de limpeza e higiene, como incentivar
o distanciamento social através do check-in e check-out
autónomo, e muito mais.
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Vá a Airbnb.pt/COVID quando precisar
de respostas
O nosso novo site responde a muitas perguntas frequentes,
desde o que fazer quando os hóspedes cancelam até como
encontrar a ajuda que precisa online. Também encontrará:
Dicas sobre como minimizar o impacto no seu negócio
de hospedagem
Respostas sobre avisos de viagem
Diretrizes sobre a nossa política de circunstâncias
atenuantes
Como obter as respostas de que necessita sobre o
COVID-19 e hospedagem
Continuaremos a publicar no novo site atualizações
importantes, por isso adicione o site aos seus marcadores e
consulte-o regularmente.
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Obrigado pela sua parceria
Como sempre, obrigado por hospedar e por fazer parte da
comunidade da Airbnb. Como os nossos fundadores disseram
recentemente:
Embora seja claro para todos nós que o coronavírus causou um
profundo impacto na nossa comunidade, sabemos que este
momento vai passar e que vamos voltar a viajar. À medida que
as pessoas começam a usar a Airbnb para reservas de longa
duração e alojamentos mais próximos das suas casas, tornouse claro que temos de nos ajudar mutuamente a ultrapassar
isto o mais rapidamente possível. O desejo de nos ligarmos
está em todos nós, e voltaremos a estar juntos, mas por agora
a nossa prioridade é fazer a nossa parte para manter todos em
segurança.
Somos parceiros e vamos ultrapassar isto juntos.
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