Crie a página da sua experiência
Sua página no Airbnb é a "vitrine" da sua experiência. É o que os hóspedes verão na hora de reservar.
Ao criar sua página, use este guia como referência.

Fotos incríveis são extremamente importantes!
Para muitos hóspedes, elas fazem a diferença
entre reservar ou não uma experiência.

Chame a atenção do hóspede
Título. Escolha um título claro e descritivo.
Mais pra frente um escritor profissional
ajudará você com isso, então não se
preocupe se não ficar perfeito.

Duração. Escolha a duração padrão da
sua experiência. Você poderá ajustar isso
posteriormente para cada data individual,
se desejar.

Preço. Começar com um preço mais
atraente para os hóspedes pode ajudar você
a conseguir suas primeiras avaliações e
comentários.

Descreva sua experiência completa
Sobre você. Descreva por que você
considera a experiência tão apaixonante.
Você está conseguindo transmitir sua
credibilidade?

O que faremos. Descreva nos mínimos
detalhes o que você e seus hóspedes
farão. Coloque-se no lugar dos hóspedes:
o que você iria gostar de saber?

O que está incluído. Verifique se você
incluiu tudo o que será fornecido. Muitas
vezes os hóspedes determinam o valor da
experiência de acordo com o que está
incluído.

Observações (Seção opcional) Use esta
seção para criar as expectativas certas.
Tem algo que não é fornecido, mas que
os hóspedes poderiam esperar que
fosse? (por exemplo, transporte)

Onde estaremos. Inclua todos os
lugares que vocês visitarão na
experiência, mencionando por que
escolheu cada um. O que torna esses
lugares únicos e especiais?

Finalize com os detalhes
Requisitos. Seus hóspedes precisam de
algum nível de aptidão física para poder
participar? A experiência é adequada para
iniciantes? Registre tudo isso aqui.

Tamanho do grupo. Você pode receber
até dez hóspedes por vez. Como eles
podem reservar instantaneamente, o
número mínimo é de um hóspede. Isso se
aplica a todas as experiências no Airbnb.

Tempo de preparação. Quanto tempo
você precisa para preparar sua
experiência? Reservas de última hora serão
permitidas? É possível maximizar suas
reservas em potencial mantendo esses
valores baixos.

Disponibilidade. Uma vez publicada,
você poderá definir a disponibilidade da
sua experiência usando o aplicativo para
celular do Airbnb. Você receberá
instruções separadas para esta etapa.

