
Concierge Premium 

Excellence Travel 

Założeniem serwisu jest obsługa klienta 

w pełnym zakresie jego  zainteresowań w podróżach służbowych,           

prywatnych. 

 

 

To wszystko gwarantuje 24 godzinny serwis 



Warto to zrobić - doceniaj swoich kontrahentów   

Krok pierwszy to posiadanie karty członkowskiej klubu 

concierge 

Dzięki czemu będziecie informowani o wydarzeniach 

które was lub waszych partnerów interesują  

 

Krótki opis naszych kart  

 

Można je wykorzystać na potrzeby własne lub dla 

kluczowych kontrahentów jako prezent 

 

Karta concierge zawierająca 6 stref tematycznych             

z których klubowicz może skorzystać w dowolnym czasie 

i miejscu 

Nasi klienci wykorzystują w/w usługi do budowania 

trwałych relacji biznesowych ze swoimi kontrahentami  
 





 

      

 

Integrujemy świat biznesu 
 

 

Karta concierge jest bardzo praktycznym narzędziem 

 

Skutecznie buduje relacje. 

 

Dostęp i realizacja wszelkich zleceń w jednym miejscu 

 

Dostęp do wszystkich dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych na świecie 

 

Działamy w strefach zainteresowań klienta (dzięki czemu klient nie jest bombardowany niepotrzebnymi informacjami) 

 

Organizujemy podróże zgodnie z preferencjami naszych klientów 

 

Karta posiada możliwość obsługi firm i osób indywidualnych w zakresie rezerwacji biletów lotniczych,kolejowych oraz hoteli          

na całym świecie 

 

Czartery jachtów,samolotów 

 

Organizacja eventów tematycznych od sportowych wyjazdów po wyjazdy integracyjne,konferencje itp. 

 

 

 



Concierge w twojej firmie? 

 

Być może to doskonały prezent dla Twoich partnerów biznesowych. 

 

Usługa concierge połączona z Systemem rezerwacji hotelowej i rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych ,pomoc w załatwianiu 

formalności wizowych to tylko namiastka naszych możliwości. 

 

 

 

 Współpraca w 4 krokach  

 

1.Wysyłasz zlecenie    

 

2.Wpisujesz kod    

 

3.Otrzymujesz propozycję  

 

4.Podejmujesz decyzję 

 

 

Każdy nowy klient otrzymuje formularz interaktywny w którym wpisuje swoje zainteresowania dzięki temu nie otrzymuje od nas 

wiadomości ,którymi nie będzie zainteresowany. 

 

 

 

Cena karty -Premium concierge na okres 48-m-c 2500 netto zł 

 

Pakiet powitalny zawiera dodatkowo voucher na kwotę 500 zł  do wykorzystania na pobyt w Akademii Kuraszków 

http://akademiakuraszkow.pl/ 

 

 

Ważne- Jesteśmy w każdym momencie waszych podróży służbowych i prywatnych. 

 

Relacje z Państwem są dla nas istotne i już cieszymy się na wspólną współpracę . 

 

 

 



 

 

DZIĘKUJEMY! 
 

 
Kontakt: Dariusz Gurzyński 

       tel :  510-83-43-20 
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