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należy do firmy BurdaDirect

Czy Państwa hotel ma

wolne pokoje?
Hotele daydreams mają klientów.

www.daydreams.pl
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Kim jesteśmy?
należy do firmy BurdaDirect

Prezentacja firmy Freedreams BV w kilku punktach
• Siedziba główna mieści się w: Nijmegen, w Holandii.
• Hotele partnerskie znajdują się w: Niemczech, Austrii, Szwajcarii,
Włoszech, Francji, Belgii, Holandii.
• Od ponad 20 lat jesteśmy ekspertami w organizacji krótkich
wyjazdów poza sezonem głównym, realizowanych na podstawie
voucherów.
• Dysponujemy siecią 2000 wyselekcjonowanych hoteli partnerskich,
zlokalizowanych w 17 krajach.
• Jesteśmy pośrednikiem rezerwującym rocznie 1,5 mln
pokojo-noclegów.
• Oferujemy indywidualną obsługę wszystkich hoteli partnerskich.
Nasi klienci
• To grupa ponad 500 000 aktywnych klientów (z voucherami).
• To grupa ponad 30 000 aktywnych klientów (klubowych).
• To segment klientów zamożnych (w wieku > 40 lat).
• To ponad 400 000 nowych klientów rocznie, pozyskiwanych w
ramach akcji marketingowych i dzięki firmom partnerskim.
Czego oczekujemy od hoteli partnerskich
• Wysokiego standardu oraz doskonałej kuchni.
• Wysokiego poziomu usług świadczonych w pobliżu hotelu.
• Internetowej obsługi rezerwacji (zapytań).
• Internetowej informacji o dostępności.
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Jak to działa?
należy do firmy BurdaDirect

Bezpłatny marketing Państwa hotelu prowadzony
za pomocą europejskich stron internetowych,
mailingowych kampanii marketingowych,
kampanii powadzonych w mediach
społecznościowych, katalogów oraz
między(narodowy) partner B2B.

Bezpośrednia komunikacja z klientami poprzez
mailingowe kampanie marketingowe, kampanie
prowadzone w mediach społecznościowych,
europejskie strony internetowe, serwisy
klientów lokalnych, pomoc w rezerwacjach
(online), partnerzy B2B.

Dostępność wolnych pokoi
spełniających warunki sieci
daydreams.

Rezerwacje za pośrednictwem
europejskich stron internetowych
i pomoc w rezerwacjach (online).

Zapewnienie zakwaterowania
klientom sieci daydreams.

hotel

Płatność za zarezerwowane pakiety
odbywa się bezpośrednio w hotelu.

klient
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Nasze oferty tematyczne online
należy do firmy BurdaDirect

Sieć daydreams zintegrowała na swoich stronach internetowych
większość poszukiwanych ofert tematycznych.

KULTURA

GASTRONOMIA

NATURA

ROMANTYKA

KĄPIELE
RODZINA

KUCHNIA
WEGETARIAŃSKA

ZWIERZĘTA
DOMOWE

WELLNESS

Nasze światy tematyczne są w regularny sposób aktualizowane,
przy uwzględnieniu najnowszych trendów turystycznych.

SPORTY
ZIMOWE

WĘDRÓWKI

ŻYCIE
WIELKOMIEJSKIE
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Koncepcja daydreams
należy do firmy BurdaDirect

Goście przebywają w pokojach dwuosobowych i uiszczają cenę umowną za dwa posiłki (HB) oraz wnoszą
opłaty dodatkowe (z tytułu opłat turystycznych, napojów, usług hotelowych) bezpośrednio w hotelu.

Proces rezerwacji
1. Alokacja

2. Zapytania w sprawie dostępności

✓ Rezerwacje są dokonywane bezpośrednio online

✓ Zapytania w sprawie dostępności pokoi wysyłane są do hotelu

✓ Do hotelu wysyłane są powiadomienia mailowe

✓ Hotel w ciągu 24 godzin potwierdza dostępność pokoju lub

odmawia jej potwierdzenia
✓ Rezerwacje można śledzić drogą online na

terminalu hotelowym

✓ W przypadku potwierdzenia dostępności, klient w ciągu

24 godzin potwierdza rezerwację
✓ Szczegóły na temat rezerwacji wraz z potwierdzeniem są

przesyłane do hotelu oraz do klienta

Produkty daydreams
Vouchery

Karty/zestawy
HOTELSERVICE

Met de Hotelcheque geniet u kosteloos van 3 overnachtingen voor
2 personen in een tweepersoonskamer in een daydreams Partnerhotel
naar uw keuze. De Hotelcheque is enkel geldig bij het boeken van een
daydreams pakket: tal van voordelen aan vooraf onderhandelde, meest
aantrekkelijke prijzen. Het ontbijt en avondeten zijn niet inbegrepen in
de prijs van de Hotelcheque en moeten daarom bij het respectievelijke
hotel betaald worden.

Persoonlijke activeringscode

Geldig tot
*Het pakket omvat steeds ontbijt en diner, alsook exclusieve aanbiedingen voor daydreams klanten, zoals wellness kortingen, Wi-Fi of fietsverhuur. De prijzen variëren van hotel tot hotel en worden weergegeven in
de info van het respectievelijke hotel.

HOTELCHEQUE
Valable pour trois nuits pour deux personnes – Valid for three nights for two
Vàlido por tres noches para dos
Conservez soigneusement ce chèque-hôtel - il ne vous sera pas remplacé en cas de perte ! - This hotel voucher must be kept carefully - no replacement upon loss of voucher !
Conserve cuidosamente este cheque hotelero. No será reemplazado en caso de perdida !
N° de l'hôtel
Hotel N°
N° del hotel
Nom de l'hôtel
Hotel name
Nombre del hotel
Adresse de l'hôtel
Hotel address
Dirección del hotel
Nbre d'adultes
Number of adults
Número de adultos

Nbre d'enfants
Number of children
Número de niños

Date d'arrivée
Arrival date
Fecha de llegada
Date de départ
Departure date
Fecha de salida

Nombre de nuits
Number of nights
Número de noches

Nom
Name
Apellido
Prénom
First name
Nombre
Date de naissance
Date of birth
Fecha de nacimiento
Rue
Street
Calle
Code postal
Zip code
Código postal
Tel.
Port.
Mob.
Cel.

Ville
Town
Ciudad
En indiquant ici votre email et n°
de tél portable, vous acceptez de
recevoir les offres de Voyages Loisirs
et de ses partenaires par tout
message électronique

E-mail

Par la présente, je confirme ma réservation téléphonique et déclare avoir pris connaissance des conditions (telles qu'elles sont indiquées au dos du chèque) liées à ce séjour
gratuit. Hereby I confirm my telephone reservation. I am aware of the conditions attached to this free accommodation as mentioned at the back of this voucher. Por la presente,
confirmo mi reserva telefónica y declaro haberme informado de las condiciones (tales como son señaladas en el reverso del cheque) atadas a esta estancia gratuita.

3

Date de réservation
Signature
Date of reservation
Signature
Fecha de reserva
Firma
Renvoyez cette première feuille du chèque - comme preuve de votre réservation - à l’adresse suivante.
Send back this first sheet of the voucher - as a proof of your booking – to the following address.
Mande esa hoja del cheque – como prueba de su reserva – a la siguiente dirreción.

Valable pour trois nuits
Valid for three nights
Válido para tres noches

Valable jusqu'à - Valid until - Válido hasta

Daydreams/Voyages Loisirs
service client – 75040 Paris Cedex 01

N° de réservation - Reservation number - N° de reserva

Ces données sont nécessaires au traitement de votre commande et à la gestion de nos
relations. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant.
Vous pouvez être amenés à recevoir les offres commerciales papier de Voyages Loisirs.
Si vous ne le souhaitez pas il vous suffit de cocher ici.

"freedreams" et "daydreams" sont des marques de concept hôtelier "daydreams"
"freedreams" and "daydreams" are trade marks of the "daydreams" hotel concept
"freedreams" y "daydreams"son marcas del concepto hotelero "daydreams"

Carte Gold
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Przegląd europejskich stron internetowych
należy do firmy BurdaDirect

Niemcy
www.daydreams.de

Szwajcaria
www.freedreams.ch

Belgia
www.daydreams.be

Holandia
www.hotelbon.nl

Francja
www.daydreams.fr

Włochy
www.daydreams.it
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należy do firmy BurdaDirect

Kampanie mailingowe
Niemcy

Szwajcaria

Francja

Włochy

Holandia

Belgia

Włochy

Holandia

Media społecznościowe (Facebook)
Niemcy

Szwajcaria
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należy do firmy BurdaDirect

Partnerzy
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należy do firmy BurdaDirect

Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Państwem

Krzysztof Chmielewski
General Manager

PL05082 Latchorzew . Ul. Janowskiego 22
mobile:
+48 606 670 014
k.chmielewski@daydreams.pl
www.daydreams.pl

