
Innowacyjnie. Nowocześnie. Długoterminowo.
Narzędzie budowania lojalności Klientów dla każdego biura podróży.



Nasz wspólny cel: sprawić aby Klienci byli zadowoleni.

Wakacje to produkt oparty na emocjach, ponieważ dotyczy wyjątkowych dni w roku. Biuro podróży jest jednocześnie 
dostawcą emocji, organizatorem i wyspecjalizowanym sprzedawcą, którego głównym zadaniem jest sprostanie  
oczekiwaniom Klientów, w odniesieniu do produktu, jak i obsługi. Sprawdzonym sposobem jest sprawienie, żeby  
poczuli się wyjątkowo: bezpiecznie, zrozumiani, akceptowani i otoczeni troską.

Zapewne zauważyliście Państwo, że wspólnie możemy zaoferować więcej niż 
tylko spełniając oczekiwania Klientów

To Państwo znacie swoich Klientów najlepiej i potraficie czytać w ich myślach…. a hotele potrafią spełniać życzenia  
i sprawiać im radość.

                oferuje Państwu cenne narzędzie w budowaniu lojalności

Wspólnie z Państwem chcemy zachwycić Państwa Klientów. Ta zindywidualizowana usługa sprawi, że Klienci będą  
bardziej zadowoleni a zadowolony klient poleca innym… i powraca przy kolejnej okazji.



To jest                 . 

Hotel + to narzędzie, które umożliwia agentom przekazywanie w sposób prosty, 
szybki i nieskomplikowany, swoim Klientom przebywającym na wakacjach  
zindywidualizowanych wiadomości wraz z cennymi wskazówkami. Dopełnieniem 
wiadomości mogą być specjane usługi hotelowe. Agent w zamian otrzymuje  
prowizję od hotelu, do którego wysyła swoich Klientów.

Program jest oparty na ścisłej współpracy agentów z hotelami, czyli stronami, 
które pracują najbliżej Klienta. Dzięki tym narzędziom bezcenna wiedza o  
życzeniach i zainteresowaniach Klientów może być wykorzystana, służąc  
zadowoleniu i lojalności. Nasze w pełni zautomatyzowane narzędzie pozwala 
w sposób nieskomplikowany zintegrować je do codziennej pracy agenta. Panel 
umożliwiający zaimportowanie logo, danych kontaktowych czy zdjęć ułatwia  
indywidualizację treści, bez dodatkowego wysiłku.

HOTEL+ jest nowością rynkową, którą stworzyliśmy dla Państwa w oparciu o  
wieloletnią współpracę kooperacyjną z biurami podróży, a także dzięki stałej  
współpracy z destynacjami, regionami i hotelami. HOTEL+ jest elastycznym  
programem, który będzie stale rozbudowywany i udoskonalany. Już wkrótce  
pojawią się nowe hotele partnerskie, destynacje a także inne użyteczne funkcje.



1.	 Zarejestrujcie	się	Państwo	bezpłatnie	w	HOTEL+.

2.	 Rezerwujcie	dla	swoich	Klientów	wyjazd	w	systemie	rezerwacyjnym	
	 lub	u	jakiegokolwiek	organizatora.

3.	 Uzupełnijcie	w	kilku	krokach	daty	podróży	i	wybrany	hotel	w	programie	HOTEL+,	
	 najpóźniej	2	dni	przed	podróżą.

4.	 Przygotujcie	Państwo	zindywidualizowaną	wiadomość	powitalną	dla	Państwa	Klientów.	
	 Możecie	Państwo	skorzystać	z	gotowych	lub	samodzielnie	utworzonych	
	 treści.	Możecie	Państwo	zamówić	również	dostępne	wyłącznie	w	systemie	
	 usługi	dodatkowe	w	hotelu.	Gotowe!

Dołącz	do	programu.	Zaskakuj	Klientów.	Zarabiaj	dodatkowo.

JUŻ TERAZ ZAREJESTRUJ SIĘ NA:
www.myhotelplus.com 

Tak szybko i prosto!



Korzyści udziału w programie

•	 zindywidualizowany	i	bezpośredni	kontakt	z	Klientem
•	 jednorazowa	rejestracja	i	wprowadzanie	danych	biura	
•	 długotrwałe	i	efektywne	budowanie	lojalności	Klientów
•	 dostępność	usług	niezależnie	od	touroperatorów
•	 dane	Klienta	pozostają	w	biurze
•	 dedykowana	usługa	dla	Klienta	nie	wymagająca	wysiłku	agenta	
•	 dostęp	do	usług	dodatkowych	hoteli
•	 gwarantowane	przekazanie	wiadomości	powitalnej
•	 zapewniony	standard	jakości
•	 dodatkowe	źródło	przychodu	dla	biur	podróży	
	 poprzez	prowizję	od	każdej	rezerwacji

stworzony	dla	każdego	biura,	niezależnie	od	sieci,	a	co	najważniejsze	–
jest	narzędziem	bezpłatnym.



jest produktem Touristik pro fit Kooperationsservice GmbH, Budapester Straße 34 b,
01069 Dresden.

Kontakt

Katarzyna Borucka-Nadolna
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Polska 

Tel.  +48 728 655 557
E-Mail  poland@myhotelplus.com
www.myhotelplus.com


