Karta Excellence +

Podążaj za tym, co jest Ciebie warte.
+48 510 834 320
biuro@excellence-travel.eu

Program Excellence + to program
pomagający wzmocnić relacje biznesowe.

Karta Excellence +

Podążaj za tym, co jest Ciebie warte.
+48 510 834 320
biuro@excellence-travel.eu

Program Excellence + to program
pomagający wzmocnić relacje biznesowe.

Relacje międzyludzkie to nic innego jak sztuka wzajemności.
Przez lata własnych doświadczeń doszliśmy do wniosku, że aby
przyspieszyć należy zwolnić.
Pędząc nie jesteśmy wstanie dostrzec rzeczy które są warte
poznania.

Zwolnij a przyspieszysz
Oznacza to nic innego jak dostrzeganie w partnerze biznesowym
przede wszystkim człowieka, który ma pasję, zainteresowania i jest ciekawą
osobą.
Nasz projekt nosi znamiona kreatywności i innowacyjności
świadczonych usług, stawianie na niestandardowe rozwiązania, które
przynoszą widoczną efektywność i korzyść dla obu stron w biznesie.
Istotą tego rozwiązania jest to że wszystkie strony czerpią
korzyści z tego programu.
A – kontrahent który otrzymał od Państwa w/w usługę.
B – Państwo bowiem poprzez naszą obsługę w polu działań poza
biznesowych w zakresie zainteresowań i pasji danego kontrahenta
przyczyniamy się do pozytywnego wizerunku (Państwa firma zyskuje rozgłos
jako firma ceniąca sobie relacje międzyludzkie) Efekt takiej kampanii
bezcenny.
C – My jako firma zyskujemy nowych partnerów do współpracy.

Jaki jest zakres usługi z karty concierge?
Zakres usługi concierge można podzielić na
trzy kategorie: pomoc techniczna, informacja i
organizacja wybranej usługi.
Karta concierge jest dedykowana do
wybranych kontrahentów firmy ,które w
sposób szczególny chcieliby Państwo
wyróżnić i docenić.

Założeniem serwisu jest obsługa kontrahenta
w pełnym zakresie jego zainteresowań.

Przykład 1.
Jeżeli klient interesuje się danym wydarzeniem np.
Piłką nożną to otrzymuje Newsletter o wydarzeniu,
którym może być zainteresowany.

Przykład 2 .
Jeśli znamy zainteresowania osób trzecich np. Bliskich
to zawsze przypominamy i przesyłamy informację
o danym wydarzeniu które może być świetnym
prezentem np. na urodziny czy inną okazję.

Przykład 3.
Whisky Watch to wyjątkowy zegarek, który nie tylko mierzy
mijające godziny, minuty i sekundy, ale sam jest również
prawdziwą kapsułą czasu. W jego wnętrzu kryje się bowiem
najstarsza rocznikowa whisky na świecie – Glenlivet 1862.
(czas oczekiwania od 6-mc do 12-mc)

Serwis concierge to także świetny sposób na szybkie uzyskanie pewnych informacji zakresu sportu,
rozrywkach oraz innych zainteresowań.
Karta concierge obejmuje również działania w zakresie:
czarteru jachtów
czarteru samolotów
organizacja warsztatów fotograficznych
organizacja wyjazdów szytych na miarę (Kilimandżaro itp.)
VIP Serwis Limuzyny
Ski Safari(Food Edition) dla miłośników pysznej regionalnej kuchni
Ski Safari(Photo Edition) dla pasjonatów fotografii i górskich widoków
Ski Safari(Girls Edition) dla kobiet kochających narty i wyzwania
Doradztwo w rezerwacji apartametnów i hoteli w najpiękniejszych zakątkach Dolomitów.
Wealth Solutions dostarczanie dóbr luksusowych , dzieł sztuki itp.
Klienci naszego programu cenią sobie współpracę z nami
ponieważ jesteśmy wstanie zaspokoić ich życzenia a co istotne to zorganizować to w taki sposób aby
trwale zapadło to w pamięci .

