USŁUGI
ZAKWATEROWANIA
DLA BIZNESU

EXCLUSIVE Worldwide jest częścią Grupy EXCLUSIVE World, która od ponad 15 lat rozwija działalność w branży turystki biznesowej.
Przez wiele lat zdobywaliśmy cenne doświadczenia w poznawaniu potrzeb i w obsłudze klientów biznesowych i indywidualnych, prowadząc sieć ekskluzywnych
hoteli apartamentowych. Kierując się najlepszymi tradycjami hotelarstwa, dążyliśmy do tego, aby nasi goście zawsze czuli się u nas jak w swoim „drugim
domu”. Tworzyliśmy standardy działania, które są realizacją naszego wyobrażenia o usługach skierowanych do wymagających klientów, poszukujących
najwyższej jakości w każdej sferze swojego życia.
Wielu klientów doceniło jakość i profesjonalizm naszych usług, zgłaszając jednocześnie potrzeby nowych miejsc, do których chcieliby z nami podróżować
lub do których chcieliby wysłać z nami swoich pracowników. Z potrzeb naszych klientów oraz zdobytych doświadczeń zrodził się pomysł stworzenia
EXCLUSIVE Worldwide – organizacji odpowiedzialnej za obsługę klientów biznesowych w zakresie usług corporate housing.

USŁUGI ZAKWATEROWANIA DLA BIZNESU
Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług długoterminowego
zakwaterowania dla biznesu, w dowolnym miejscu na świecie, które
spełni, a wręcz przewyższy, oczekiwania nawet najbardziej wymagających
klientów
CORPORATE HOUSING – USŁUGI ZAKWATEROWANIA DLA
BIZNESU APARTAMENTY SERWISOWANE, APARTHOTELE,
HOTELE
W EXCLUSIVE Worldwide specjalizujemy się w usłudze temporary
corporate housing – jest to wynajmem w pełni wyposażonych
apartamentów na pobyty długoterminowe, jako alternatywa dla
tradycyjnych pokojów hotelowych.
Ten typ zakwaterowania jest szczególnie korzystny dla klientów
korporacyjnych podczas ich podróży służbowych, m.in. w ramach wdrażania
nowych projektów, otwierania nowych lokalizacji, długoterminowych
kontraktów, relokacji pracowników między oddziałami firmy, przenoszenia
całych departamentów i procesów, czy też szkoleń i audytów, trwających
od 14 nocy nawet do kilku lat.
Obiecujemy Ci:
– brak ukrytych kosztów
– indywidualne podejście do każdego zapytania
– odpowiedź w ciągu 30 minut
– wsparcie klienta 24/7
– transparentny i elastyczny system fakturowania

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY MIESZKANIA, DOMY, WILLE
Wiemy jak wymagające potrafi być znalezienie odpowiedniego
zakwaterowania na długi pobyt poza domem – dlatego jesteśmy tu by
Ci w tym pomóc. Wyszukamy i przedstawimy oferty spełniające Twoje
wymagania, a następnie dokonamy wszelkich formalności, abyś mógł
zapewnić bezpieczną i bezstresową przeprowadzkę wszystkim relokowanym
pracownikom w Twojej firmie.

USŁUGI DODATKOWE TRANSFERY, WSPARCIE
IMIGRACYJNE, WYSZUKIWANIE SZKÓŁ
MIĘDZYNARODOWYCH
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Oprócz usług zakwaterowania korporacyjnego, realizujemy także
dodatkowe potrzeby związane z mobilnością pracowników i ich rodzin, aby
usprawnić i jeszcze bardziej ułatwić proces relokacji.
Obsługujemy formalności towarzyszące podróżom służbowym, jak:
uzyskanie wizy, pozwolenia na pracę, pobyt czasowy lub stały czy
potwierdzenie adresu w celach rejestracyjnych. W przypadku relokacji
całych rodzin, asystujemy w znalezieniu przedszkoli i szkół dla dzieci,
placówek medycznych i innych potrzebnych usług, aby Wasi pracownicy
mogli zawsze czuć się jak w domu, gdziekolwiek na świecie się znajdą.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ
24/7

OBSŁUGA REZERWACJI
I WSPARCIE 24/7
Nasz doświadczony,
wielojęzyczny zespół służy
wsparciem 24/7, na każdym
etapie podróży.

PRZEJRZYSTY I ELASTYCZNY
SYSTEM FAKTUROWANIA
Warunki, terminy płatności oraz
waluty dostosowane do Twoich
potrzeb. Możliwość generowania
cyklicznych raportów
kosztowych.

DEDYKOWANY ACCOUNT
MANAGER
Jeden opiekun klienta dla
wszystkich zapytań związanych
z procesem relokacji
w Twojej firmie.

ODPOWIEDŹ W 30 MIN
Odpowiemy na Twoje
zapytanie w ciągu 30 minut.
Zadamy właściwe pytania
doprecyzowujące, aby stworzyć
ofertę szytą na miarę
Twoich potrzeb.

GWARANCJA JAKOŚ
I DO CENY
Najwyższy możliwy standard
i jakość zakwaterowania
w ramach określonego budżetu.

OSZCZĘDNOŚCI
Gwarancja niższych kosztów
dzięki profesjonalnej wycenie,
negocjacji warunków i w efekcie
redukcji dodatkowych wydatków
(depozytów, dopłat za sprzątanie,
usług pralniczych, parkingu,
transferów itd.)

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
CZASEM I ZASOBAMI LUDZKIMI
Zlecając EXCLUSIVE Worldwide
organizację podróży służbowych,
uwalniasz czas swoich pracowników,
którzy dzięki temu mogą skupić się na
innych zadaniach i obowiązkach.

USŁUGI DODATKOWE
Oprócz organizacji pobytu
Twoich pracowników chętnie
zorganizujemy także usługi
towarzyszące, żeby proces
relokacji przebiegł sprawnie,
bezpiecznie i komfortowo.

CZY CHCESZ, ABY NASZ ZESPÓŁ
PRACOWAŁ NA TWÓJ SUKCES?
Jeżeli chciałbyś zoptymalizować procesy i koszty zarządzania podróżami w swojej firmie, jesteś zainteresowany współpracą i chciałbyś zlecić nam obsługę
długoterminowych wyjazdów i relokacji – nasz ekspert przeanalizuje Twoje potrzeby, doradzi najlepsze rozwiązania i wdroży je, przejmując na siebie Twoje
bieżące obowiązki, związane z obsługą relokacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GENERAL SALES MANAGER

Aleksandra Sroka
a.sroka@exclusiveworld.com
+48 690 157 174

NIE MA NA ŚWIECIE MIEJSCA,
W KTÓRYM NIE MOGLIBYŚMY ZNALEŹĆ
DLA CIEBIE ZAKWATEROWANIA

WWW.EXCLUSIVEWORLDWIDE.EU

