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Há uns meses fizemos uma série de alterações no design da Rentalia para mel-

horar a experiência do utilizador no site. Fazendo uma analogia, na altura mudámos o chassis e agora vamos mudar o motor do carro :-)

Isto significa que melhorámos a forma de funcionamento do nosso motor de

pesquisa. Agora tem em consideração muitos mais fatores, para mostrar ao viajante as listas de casas de férias.

Quais as novidades do novo motor de pesquisa?
•

De agora em diante, os dias de arrendamento

mínimo de um alojamento serão tidos em conta,

quando o viajante fizer uma pesquisa por datas. Ou

seja, se um viajante fizer uma pesquisa para 5 noites
em Julho, não serão mostrados alojamentos cujo

período mínimo de arrendamento forem de 6 noites
ou superiorNous avons réduit le temps de chargement de la carte situant les hébergements figurant

dans lesrésultats de recherche. Se queres que o teu
anúncio apareça em mais pesquisas, recomenda-

mos que reduzas o número de noites de arrendamento mínimo.

•

Reduzimos o tempo que o mapa, que geolocaliza os resultados de uma lista

•

Melhorámos o comportamento dos anúncios multi-alojamento. Cada unida-

de casas, demora a carregar.

de tem uma capacidade determinada, preços e um calendário diferentes e com
esses parâmetros aparecerá nas pesquisas dos viajantes. Isto melhorará a ex-

periência de utilização dos viajantes e reduzirá a confusão de alguns anúncios.
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•

Já não há limite de resultados exatos. Antes mos-

trávamos apenas os primeiros 450 resultados e agora

esse limite já não existe. Mostram-se todos os resultados, que coincidem com o que o viajante procura.

•

O “preço por noite de fim-de-semana” é tido em

conta ao mostrar o preço, tanto nos resultados de pesquisa, como no teu anúncio.

•

O conceito de “alojamentos aproximados” mudou.

Só aparecerão nos resultados de pesquisa de municí-

pios e localidades e serão alojamentos com as mesmas

caraterísticas que o viajante procura, mas situados num
raio de 25 km em relação ao município/localidade que
o viajante procura.

•

Foi otimizado o contador das caraterísticas nos

filtros de pesquisa, por isso cada caraterística terá um
número à sua direita, que será o número de alojamentos que tem essa caraterísticas em concreto.

O que terá em conta o novo motor de pesquisa,
para ordenar os resultados?
Como sabes a promoção contratada e a antiguidade são muito importantes

na Rentalia e com o novo motor de pesquisa, continuarão a ser. Ainda por cima,

agora o motor de pesquisa é muito mais versátil e terá em conta o conteúdo do
anúncio.

Agora, mais do que nunca, será importante que tenhas o calendário do teu alo-

jamento atualizado (pelo menos uma vez por mês) e que tenhas os preços publicados. O motor de pesquisa premiará que tenhas uma alta taxa de resposta aos
emails dos viajantes, que tenhas ativa a Reserva Online ou que o teu alojamento
esteja verificado (tanto por antiguidade como por endereço). O teu anúncio gan-

hará, também, peso se tiver a descrição traduzida em várias línguas ou se mostra
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muitas fotos.
Caso tenhas alguma sugestão sobre como melhorar o motor de pesquisa, es-

creve-nos para ux@rentalia.com :-)

