
Fokozza a motivációt 

az év sikeres zárásához

Találja meg a legideálisabb ösztönzőket munkatársai, értékesítési partnerei 
és ügyfelei számára a Connex termékei között, és így az év utolsó heteiben is 
felülmúlhatja az értékesítési célokkal kapcsolatos elvárásait.

Most van itt a tökéletes alkalom arra, hogy elismerésben részesítse munkatársait  
a kiemelkedő teljesítményükért! Egy egyedi, 2 főre szóló rövid üdüléssel nemcsak 
megbecsülését fejezi ki, hanem erősíti a vállalatához fűződő érzelmi kötődést is.

Ingyen
luxus  

ajándékcsomagolás
a DeLuxe különkiadás

hotelcsekkhez

Ingyen
10 db hotelcsekktől

ajándékdobozok
dekoratív szalaggal

Ingyen 
15 db hotelcsekktől

dekoratív szalag
vállalati dizájnban

Dolgozói  
évfordulós 

ajándék

Motivációs  
jutalom  

munkatársaknak

Kárpótlás  
a hosszabb szállí-
tási határidőkért

Karácsonyi 
ajándék

Üzletkötést 
serkentő  

eszköz

Nyeremény 
értékesítési 

versenyekben

A Connex Hotelcsekkek kiválóan alkalmazhatók, mint pl.:

ÉRVÉNYES 

2022.12.31-IG 

Exkluzív
ajánlatunk
röviden:

Felelős hozzáállásunk a környezetvédelemhez

Nálunk a nyaralást is fenntartható formában élvezheti 
- minden termék környezetbarát módon, újrafelhasználható 
vagy újrahasznosítható anyagokból készül.



Helyezze cégét ügyesen   
a figyelem középpontjába

Legyen szó pihenésről, élményről vagy kényeztetésről -  
attraktív hotelcsekk-kiadásaink kínálatában biztosan  
megtalálja a megfelelő üdülési témát vállalata számára. 

A kiváló minőségű ajándékcsomagolás egyedi varázst biztosít 
minden hotelcsekknek és hozzájárul a felejthetetlen üdülési 
élmény fokozásához.

Minimum 10 db hotelcsekk rendelésekor ingyen adjuk hozzá  
a minőségi ajándékdobozokat az Ön által kiválasztott típussal 
és motívumú dekoratív szalaggal!

Kérésére a dekoratív szalag az Ön vállalati dizájnjában is 
kivitelezhető, így még erősebbé tehető az ajándék általi kötődés  
az Ön vállalatához. Ráadásul, 15 db feletti hotelcsekk rendelése-
kor ez a szolgáltatás teljesen ingyenes az Ön számára!

Extra luxus a különleges szolgáltatásokhoz

A DeLuxe különkiadás típusú hotelcsekk értékes ajándékcsomago-
lásával még hatásosabban fejezheti ki elismerését. Éljen most  
a lehetőséggel: 2022.12.31-ig ingyen adjuk ezt a luxus csomago-
lást!

A teljes hotelcsekk-kínálatot a www.connexhotelcsekk.com 
honlapunkon tekintheti meg.

DELUXE KÜLÖNKIADÁS

2
2 110 euró

éjszaka szállás 

reggelivel
fő részére 

kétágyas 

szobában

érték- 

utalvány

130

szálloda a 

kínálatban

Az akció 2022.12.31-ig érvényes.

Kelet-európai képviselet és magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
Connex CEE Kft., Česká 3, 831 03 Bratislava-Pozsony, Szlovákia
Cégközpont: CONNEX Marketing GmbH, Dr.-Schauer-Str. 26, A-4600, Wels, Ausztria
Telefon: +421-2-4463 0152, e-mail: sales-cee@connexgroup.net

ára 

258 euró

értéke akár

700 euró 

Exkluzív kivételes 

ajánlatunk   

az Ön számára - tökéletes 

az év ünnepi időszakára:




