
מי אנחנו
מקבוצת  חלק  היא   Exclusive Worldwide חברת 
נסיעות  ענף  פיתוח  את  המובילה   ,Exclusive World

העסקים למעלה מ-15 שנה.
לעסקים  בשירות  ערך  יקר  ניסיון  צברנו  הללו  בשנים 
לענות  וכיצד  לקוחותינו  ציפיות  את  להבין  למדנו  וליחידים. 
נוחות  לאורחינו  לספק  יכולתנו  כמיטב  עושים  אנו  עליהם. 
וביטחון של בית. כך יצרנו סטנדרט שירות המיועד ללקוחות 

הדורשים את האיכות הגבוהה ביותר בכל תחום בחייהם.

כיום, משימתנו היא לספק שירותי דיור תאגידי לטווח ארוך, 
הלקוחות  של  הציפיות  על  גם  שיענו  בעולם,  מקום  בכל 

התובעניים ביותר. 

יצירת קשר 
ניהול נסיעות העסקים לטווח ארוך  אם ברצונכם לייעל את 
את  ננתח  אנחנו  אלינו.  פנו   – ועלויות  תהליכים  מבחינת 
ונוציא  ביותר  הטובים  הפתרונות  את  נציע  שלכם,  הצרכים 
אלינו,  המשימה  את  שתעבירו  בכך  לפועל.  בחירתכם  את 
יתר המשימות השוטפות  לביצוע  יותר  רב  יישאר לכם פנאי 

שלכם.

דיור  EXCLUSIVE WORLDWIDE מתמחה בשירותי 
דירות  השכרת   :(Corporate Housing) תאגידי 
בעולם.  מקום  בכל  טווח  ארוכת  לשהייה  מאובזרות 
חברות  לעובדי  אידיאליים  אלה  מעין  דיור  פתרונות 
ותאגידים בנסיעות עסקים לפרקי זמן שבין 14 לילות 
חלופה  ומהווים  שנים,  מספר  של  רילוקיישן  ועד 
המסורתיים. המלון  לחדרי  וזולה  נוחה  יעילה, 

לטפל  בנוסף  מציעה   EXCLUSIVE WORLDWIDE
עבורכם בכל העניינים הפורמליים הכרוכים במעבר, 
הן עבור עובדי החברה שנמצאים בנסיעת העסקים 
מטפלים  אנו  היתר  בין  משפחותיהם.  עבור  והן 
מסגרות  מציאת  עבודה,  ואישורי  אשרות  בקבלת 
חינוכיות לילדים, מרכזים רפואיים ושירותים נחוצים 
נוספים – הכול כדי לחסוך לכם טרחה, זמן וכסף, ועל 
בכל  בבית,  להרגיש  יוכלו  שלכם  שהעובדים  מנת 

מקום בעולם. 

orit.barnoy@exclusiveworldwide.eu

+972 524 250 008

 אורית ברנוי

להרגיש בבית  
גם בנסיעת עסקים ארוכה

ניהול משאבים יעיל
 Exclusive -העברת הטיפול בדיור התאגידי ל

Worldwide תאפשר לעובדים להתמקד 
במשימותיהם ולא לדאוג לתהליך הרילוקיישן

חיסכון בעלויות
תחסכו בעלויות הודות לתמחור אטרקטיבי, 

מו"מ בנוגע לתנאים והפחתת עלויות נוספות 
(פקדונות, עמלות וכו')

שירותים נוספים
באפשרותנו להציע שירותים נוספים שיקלו 

עליכם ויהפכו את הנסיעה לבטוחה יותר, נוחה 
וחלקה

מנהל לקוחות ייעודי
כתובת אחת ב- Exclusive Worldwide לכל 

פנייה ולכל צורך שלכם

מערכת חשבוניות שקופה וגמישה
תנאים, מועדי תשלום ואפשרויות תשלום 

בהתאמה לצרכים שלכם, ואפשרות קבלת דוחות 
על הוצאות ועוד

מענה בתוך 30 דקות
אנחנו עונים בתוך דקות ספורות לכל פנייה, 
ושואלים את השאלות הנכונות כדי להבטיח 

שההצעה תפורה למידותיכם

24/7
שירות לקוחות ותמיכה 24/7

צוות התפעול המיומן והרב-לשוני שלנו זמין בכל 
רגע כדי להבטיח תמיכה מלאה בכל שלבי 

הנסיעה

איכות גבוהה בכל מחיר
תיהנו מדיור תאגידי באיכות הגבוהה ביותר 

האפשרית במסגרת התקציב שלכם

:EXCLUSIVE WORLDWIDE היתרונות של


