
שירותי דיור 
לעסקים



שכירות לטווח ארוך של דירות, בתים, וילות

אנחנו יודעים כמה תובעני זה יכול להיות למצוא את הדיור המתאים לשהייה ארוכה מחוץ לבית 
- לכן אנחנו כאן כדי לעזור לך. אנו נמצא ונציג הצעות העונות על דרישותיך ולאחר מכן 
נסדיר את כל העניינים הפורמליים כדי שתוכל להבטיח רילוקיישן בטוח וללא לחץ לכל 

העובדים המועברים בחברה שלך.

CORPORATE HOUSING - שירותי דיור לעסקים, דירות 
עם שירות שוטף, מלון דירות, מלונות

ב-EXCLUSIVE Worldwide אנחנו מתמחים בשירות corporate housing temporary - מדובר 

בהשכרת דירות מאובזרות לשהייה ארוכת טווח כחלופה לחדרי מלון מסורתיים.

סוג זה של דיור טוב במיוחד עבור לקוחות עסקיים במהלך נסיעות העסקים שלהם, 
בין היתר: במסגרת יישום פרויקטים חדשים, פתיחת מקומות חדשים, חוזים ארוכי 

טווח, רילוקיישן של עובדים בין מחלקות החברה, העברת מחלקות שלמות או הדרכות 
וביקורות הנמשכות מ-14 לילות ועד מספר שנים.

אנו מבטיחים לך:

- אין עלויות נסתרות

- גישה אינדיבידואלית לכל שאלה

- תשובה תוך 30 דקות

- תמיכת לקוחות 24/7

- מערכת חשבוניות שקופה וגמישה

שירותי דיור לעסקים
המשימה שלנו היא לספק שירותים איכותיים לטווח ארוך 
בנוגע לדיור לעסקים בכל מקום בעולם, אשר יענה ואפילו 

יעלה על הציפיות של אפילו הלקוחות התובעניים ביותר.

שירותים נוספים - העברות, תמיכה בענייני הגירה, חיפוש בתי 
ספר בינלאומיים

מה עוד אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

corporate, אנחנו עונים גם על צרכי הניידות הנוספים של  בנוסף לשירותי דיור מסוג 
העובדים ובני משפחותיהם, כדי לייעל ולהקל עוד יותר את תהליך הרילוקיישן.

קבלת  כגון:  עסקים,  לנסיעות  הקשורים  הנלווים  הפורמליים  בעניינים  מטפלים  אנחנו 
אשרה, אישור עבודה, שהייה זמנית או קבועה וגם אישור כתובת לצורכי רישום. במקרה 
של רילוקיישן של משפחות שלמות, אנחנו מסייעים במציאת גני ילדים ובתי ספר לילדים, 
מרכזים רפואיים ושירותים נחוצים נוספים על מנת שהעובדים שלכם תמיד יוכלו להרגיש 

בבית, בכל מקום בעולם.







למה כדאי לעבוד איתנו
24/7

טיפול בהזמנות ותמיכה 
24/7

הצוות הרב הלשוני והמנוסה שלנו 
מספק תמיכה 24/7 בכל שלב של 

הנסיעה.

ערובה לאיכות ומחיר
הסטנדרט האפשרי הגבוה ביותר 

ואיכות הדיור במסגרת תקציב 
מסוים.

מערכת חשבוניות 
שקופה וגמישה

תנאים, מועדי תשלום ומטבעות 
תשלום המותאמים לצרכים שלך. 
אפשרות יצירת דוחות תקופתיים 

הנוגעים לעלויות.

ניהול אפקטיבי של זמן 
ומשאבי אנוש

 EXCLUSIVE-תוך ביצוע הזמנה ב
Worldwide הנוגעת לארגון נסיעות 

עסקים, אתה מפנה את הזמן של העובדים 
שלך והודות לכך הם יוכלו להתמקד 

במשימות והתחייבויות אחרות.

שירותים נוספים
בנוסף לארגון השהייה של העובדים 

שלך, אנחנו גם נארגן בשמחה 
שירותים נלווים כדי שתהליך 

הרילוקיישן יעבור בצורה חלקה, 
בטוחה ונוחה.

חיסכונות
ערובה לעלויות נמוכות יותר 

הודות להצעת מחיר מקצועית, 
משא ומתן בנוגע לתנאים ובפועל 

הפחתת הוצאות נוספות )פיקדונות, 
תשלומים נוספים עבור ניקיון, 

שירותי כביסה, חניון, העברות וכו’(.

מנהל תיקי לקוחות ייעודי 
מנהל תיקי לקוחות אחד עבור 
כל השאלות הקשורות לתהליך 

הרילוקיישן בחברה שלך.

תשובה תוך 30 דקות
אנחנו נענה לשאלה שלך תוך 30 
דקות. נשאל את השאלות הנכונות 
כדי ליצור הצעה המותאמת אישית 

לצרכים שלך.



העסקית התיירות  בענף  פעילותה  את  מפתחת  אשר   ,EXCLUSIVE World מקבוצת  חלק  היא   EXCLUSIVE Worldwide 
כבר מעל 15 שנה.

במשך שנים רבות צברנו ניסיון רב ערך בהבנת הצרכים ובמתן שירות ללקוחות עסקיים ופרטיים, תוך ניהול רשת של מלונות אקסקלוסיביים הכוללים דירות יוקרה. תוך מעקב אחר מיטב 

המסורת של תעשיית המלונאות, שאפנו לכך שהאורחים שלנו תמיד ירגישו אצלנו כמו „בבית השני שלהם”. יצרנו סטנדרטים הנוגעים לפעילות שהם יישום הרעיון שלנו של שירותים 

המיועדים ללקוחות תובעניים, אשר מחפשים את האיכות הגבוהה ביותר בכל תחום בחיים שלהם. לקוחות רבים העריכו את האיכות והמקצועיות של השירותים שלנו ובו זמנית הדגישו 

את הצורך של מקומות חדשים שאליהם הם היו רוצים לטייל איתנו או מקומות שאליהם הם ירצו לשלוח את העובדים שלהם איתנו. מהצרכים של לקוחותינו ומהניסיון שנצבר נולד רעיון 

.corporate housing ארגון האחראי לשירות לקוחות עסקיים בתחום שירותי - EXCLUSIVE Worldwide הקשור ליצירת



האם אתה רוצה שהצוות שלנו יעבוד 
למען ההצלחה שלך?

צור עימנו קשר

אם תרצה לייעל את התהליכים והעלויות של ניהול הנסיעות בחברה שלך, אתה מעונין בשיתוף פעולה וברצונך להפקיד בידינו את 
השירות הקשור לנסיעות ורילוקיישן ארוכי טווח - המומחה שלנו ינתח את הצרכים שלך, ייעץ את הפתרונות הטובים ביותר ויישם אותם 

על ידי נטילת התחייבויות שוטפות הקשורות לניהול הרילוקיישן.

חבר הנהלה מנהלת פיתוח אסטרטגי

אלכסנדרה סרוקה

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

באטה גאלזה

beata.galeza@exclusiveworld.com
+972 525 987 992



 WWW.EXCLUSIVEWORLDWIDE.EU

אין מקום בעולם, שבו לא 
נוכל למצוא דיור בשבילך


