
Praktische informatie en tarief

Gedurende de dag koffie, thee, water,

frisdrank en lekkernijen 

Uitgebreid, goed verzorgd lunchbuffet

Energy Break

Hapje en een drankje na afloop

Certificaat van deelname

Deze training bestaat uit 2 dagen

Tarief

€ 975,- (per persoon, exclusief BTW,

inclusief koffie/thee, lunch en 

borrel). Dit tarief is voor 2 dagen. Na

inschrijving ontvang je een 

factuur.

Voor wie

De training is voor beslissers en revenue

managers van (kleinere) hotelketens en

independent hotels die aan het begin

staan van een revenue management

proces. Je weet wat revenue management

inhoudt, maar bent nieuwsgierig hoe je

dit binnen jouw organisatie vorm kunt

gaan geven. De training is geschikt voor

iedereen die zijn/haar kennis wil

formaliseren en verder wil groeien in een

revenue management rol.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 16

personen. Wij creëren een veilige

leeromgeving waarin veel aandacht is

voor vragen.

Inbegrepen

De basisprincipes van revenue management 
Hoe implementeer je revenue management in jouw
organisatie
Strategisch, tactisch en operationeel revenue
management
Het bepalen van de juiste competitor set
Belangrijke meet-indicatoren
Het belang van data
De rol van forecasten
Manieren om de prijs te bepalen      
Real-life cases

Inhoud van de training
In deze training ga je aan de slag met:

Dit levert het je op
Na de training beheers je de principes van revenue
management en ben je bekend met de laatste
ontwikkelingen. Daarnaast ben je in staat dit binnen
jouw organisatie (beter) te structureren. Ook weet je
anderen op een heldere manier te overtuigen van het
nut en belang ervan.

Extra
Je ontvangt een rekentool waarmee je direct aan de
slag kunt.

Carina Thaens
030-251 22 70
Carina.thaens@uitgeverijps.nl

Training 

Revenue Management

Tweedaagse masterclass

De HM-Academy heeft in samenwerking met Stan Josephi (senior

lecturer revenue management) de tweedaagse masterclass revenue

management ontwikkeld. Tijdens deze twee dagen leer je hoe je die

enorme volumes aan data kunt analyseren, combineren en vertalen

om betere beslissingen te nemen om de juiste prijs te bepalen.

Meer weten?


