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bookaboat hajófoglalási gyűjtőportál 

„Új tanfolyamisták egyszerűen, online!” 

A hajóbérlés és tanfolyam-jelentkezés nehézségei – Mi inspirálta a bookaboat.hu létrehozását? 

Azt tapasztaltuk, hogy leendő hajósként, bérlőként nehéz és körülményes megfelelő tanfolyamot, gyerektábort 

és hazai bérleti lehetőséget megtalálni, míg a bérbeadóktól és oktatóktól azt halljuk, hogy nehéz új bérlőket és 

jelentkezőket elérni, általában a következő okok miatt: 

Jelenlegi tanfolyam-jelentkezési szokások körülményesek: 

 Új tanfolyamistának jelenleg időigényes a megfelelő tanfolyam, vitorlástábor megkeresése (2-3 nap, 

számos telefonhívás, megbízhatóság ellenőrzése, üzleti órákon kívül nem lehet csinálni) – különösen a 

fiatal, nyitott irodatérben dolgozó, átlag felett kereső fiataloknak, akik mindent interneten csinálnak 

 Emiatt nehezebben kerülnek hajózás közelébe az emberek – könnyebben választják az előre 

szervezett programokat (pl. rafting, búvárkodás), wellness fürdőket, gokartozás stb. 

 Legtöbbször ismerős ajánlására választanak – amennyiben van hajós ismerős 

Magas reklámozási költségekkel kell szembenézni, ha új jelentkezőket akar szerezni 

Minőségi szolgáltatásról nehéz meggyőzni a potenciális jelentkezőket a honlap és reklám segítségével 

Növekvő verseny – néhány tanfolyamszervező agresszív reklámozással próbál kiemelkedni a tömegből 

Kevés jó gyűjtőoldal – nem hatékonyak, kevés információt adnak a potenciális bérlőknek 

Ezért indítottunk el 2010-ben a bookaboat.hu-t, egy valós idejű hajófoglalási portált, ami bérlők és 

bérbeadók közötti hatékony közvetítéssel igyekszik segíteni a fenti problémák egy részén. 

Hogyan működik a bookaboat.hu? 

A bookaboat.hu egy internetes portál, mely 

 tartalmazza a hajók és tanfolyamok leírását, részleteit, fotóját és foglalási lehetőségeket (!) 

 lehetővé teszi az ONLINE, AZONNALI foglalást/jelentkezést és fizetést (bankkártya, készpénz vagy 

átutalás segítségével) 

 kiemeli a megfelelő minőséget nyújtó partnereket (a bérlők/jelentkezők objektív visszajelzése alapján) 

 célzott reklámozással folyamatosan növeljük és karbantartjuk az ismertségét, így egyre több 

potenciális jelentkező szeme elé kerül 

A bookaboat.hu portál előnyei tanfolyamszervezők és táborszervezők számára: 

 Új jelentkezőket hoz – a hét minden napján, a nap 24 órájában 

 Nincs feltöltési díj, csak sikeres jelentkezés esetén kell fizetni közvetítői díjat 

 Nem kell a előleggel bajlódni, beszedjük Ön helyett és az Ön számlájára utaljuk 

 Nem marad le semmiről, minden jelentkezésről, teendőről azonnali email-értesítést küldünk. 

 Megkönnyítjük a jelentkezési napló vezetését: jelentkezéseket bármikor megtekintheti és 

módosíthatja egy böngésző, okostelefon segítségével – megválhat a füléhez nőtt mobiltelefontól  

További részletekért keressen minket a fenti telefonszámon vagy e-mailben! 

 

 Kovács Kata 

 a bookaboat csapat nevében 


