EGYEDÜLÁLLÓ
MOTIVÁCIÓ KÖRNYEZETTUDATOS
MÓDON IS
AKCIÓS AJÁNLATUNK
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MINDEN HOTELCSEKKKIADÁSRA
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A Connex Hotelcsekkekkel nem csak ügyfelei, üzleti partnerei
és munkatársai hatékony motivációja lesz fenntartható:
ismerje meg kínálatunk újdonságát, a Natürlich Urlaub
Hotelcsekket, mely a fenntarthatóság elveivel összhangban
működő szállodákat tartalmaz és számos környezetbarát
ajándékcsomagolással is kiegészíthető. Profitáljon az
egyedülálló ár-érték arányból, mely akár 1:3-hoz is lehet!

A Connex Hotelcsekkek
szolgáltatástartalma:
2 – 4 nap / 1 – 3 éjszaka szállás
reggelivel
2 fő részére kétágyas szobában
plusz egy értékutalvány a szálloda
éttermi és egyéb szolgáltatásaira
a kínálatban számos, különféle üdülési
igényt kielégítő hotelcsekk szerepel
tetszés szerinti választás akár
300 szálloda közül Magyarországon
és külföldön

Ajándékozzon minőségi időt
kettesben a Connex Hotelcsekkel,
mely kiválóan alkalmas mint:
Üzletkötést serkentő eszköz az értékesítésben
Nyeremény értékesítési versenyekben
Kárpótlás a megkésett szállítási határidőért
Dolgozói évfordulós ajándék
Karácsonyi ajándék ügyfelek, üzleti partnerek
és munkatársak részére

ÚJ

Ajándék hűségprogramokban
Alternatíva az elmaradt karácsonyi / év végi
ünnepség vagy jutalomkirándulás helyett
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Minőségi ajándékcsomagolás
minden hotelcsekkhez minimum
10 db rendelésekor INGYEN
dekoratív papírszalagot beleértve –
tetszés szerinti motívummal
a kínálatunkból
Dekoratív papírszalagok vállalati
dizájnban – minimum 15 db hotelcsekk
rendelésekor INGYEN!
Igény esetén elkészítjük a szalag
dizájnját is az Ön logójával.

AT

KÖLTSÉGVETÉST
KÍMÉLŐ IDEÁLIS
MEGOLDÁS!
É

T!

ÉN
ÉKK

ND
AJÁ

ÚJ

Ajándékozzon örömteli élményeket
fenntartható módon!
NATÜRLICH URLAUB HOTELCSEKK
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elegáns kemény
kötésű brosúra

3 nap / 2 éjszaka szállás
reggelivel
2 fő részére kétágyas szobában
plusz egy 80,- eurós értékutalvány a szálloda éttermi
és egyéb szolgáltatásaira

Rendeljen az akciónk során
tetszőleges típusú hotelcsekkeket
minimum 1500 euró értékben,
és mi megajándékozzuk
egy TravelCard Unlimited
utazókártyával, mellyel Ön
korlátlan számú 2 fő részére szóló
ingyenes vendégéjszakát vehet
igénybe 18 hónapon keresztül
(a hotelek által megszabott
kötelező fogyasztás megtérítése
mellett).

www.travel-card.net/hu
Az utazókártya ráadásul az első
használat előtt átruházható –
így ajándéknak is nagyszerű!

MÉG TÖBB AJÁNDÉKÖTLETET
TALÁL A WWW.CONNEXGROUP.NET/HU
HONLAPUNKON.

tetszés szerinti választás 200 szálloda közül, melyek
különös hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra,
példaul a következőkkel: helyi és szezonális ételek,
töltőállomás elektromos autók részére, megújuló
energiaforrások használata, energia- és víztakarékos
technológiák, környezetbarát tisztítószerek, műanyag
csomagolóanyagok elhagyása stb.
klímasemleges üdülés a hotelcsekkel
(CO2-kompenzációval)
fenntartható gyártás a Cradle to Cradle szabvány szerint:
a legmodernebb tanúsítvány a teljes mértékben
újrahasznosítható termékekre vonatkozóan,
klímasemleges nyomtatás PEFC-Mix minősítésű papírra.
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Garantáltan Ön is megtalálja
a felhasználási területnek
és költségvetésének megfelelőt!

Minden ajándékcsomagolásunk
környezetbarát ill. többször felhasználható
és újrahasznosítható anyagokból készült.
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
Weboldal: www.connexgroup.net/hu
Telefon: +421-2-4463 0152
E-mail: sales-cee@connexgroup.net

