CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH
Wszystkie usługi mogą być łączone w atrakcyjne cenowo pakiety
opracowywane indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań

Czym jest
kim jesteśmy
Polish Prestige Hotels & Resorts to fundacja
zrzeszająca kilkadziesiąt hoteli i obiektów
hotelowych z całej Polski.
Jak działamy
Nasza działalność opiera się na ścisłej
współpracy ze zrzeszonymi hotelami.
Współpraca ta polega m.in. na:
	utrzymywaniu stałych kontaktów
z właścicielami i kadrą zarządzającą hoteli,
	dystrybucji materiałów i folderów
reklamowych o hotelach,
	wspieraniu działań marketingowych
prowadzonych przez hotele,
	wydawaniu własnego magazynu
prasowego „Twoje Miejsce” i jego
dystrybucji w hotelach.

P o l i s h  P r e s tig e
H ot e l s?

Materiały promocyjne dla reklamodawców
prezentowane są:
	w hotelach będących w dyspozycji Fundacji,

SPrawdzone dotarcie
Dajemy możliwość dotarcia z informacjami
w ofercie dla firm:
	będących potencjalnymi dostawcami
produktów/usług do hoteli PPH (producenci
i dystrybutorzy wyposażenia hotelowego,
firmy cateringowe, dostawcy usług
telekomunikacyjnych i internetu, wypożyczalnie
samochodów etc.),
	zewnętrznych hoteli, których potencjalnymi
klientami są Goście hotelowi.

	w materiałach reklamowych Fundacji
	podczas zebrań Rady Hoteli i spotkań
statutowych,
	w kwartalniku „Twoje Miejsce”.
możliwość promocji dla
potencjalnych dostawców
produktów/usług do hoteli pph
	przesłanie oferty handlowej na adresy mailowe
właścicieli/zarządzających hotelami,
	prezentacjia oferty w formie stoiska w foyer
hotelu podczas posiedzenia Rady Hoteli,

	przezentacja oferty podczas posiedzenia Rady Hoteli
z dystrybucją materiałów reklamowych.
możliwość promocji dla firm
zewnętrznych
	ekspozycja standów reklamowych w holach hoteli,
	ekspozycja materiałów reklamowych i promocji
na ladach recepcji hotelowych,
	ekspozycja materiałów reklamowych, promocyjnych,
próbek produktów itp. w pokojach hotelowych,
	reklama w kwartalniku „Twoje Miejsce”,
	reklama w folderach/katalogach Fundacji,
	reklama w postaci banerów w Internecie w systemach
rezerwacyjnych/na stronie www Fundacji.

Cennik dla firm
z e w n ę t r z n yc h
Prezentacja oferty i materiałów promocyjnych Reklamodawcy
w Hotelach Członkowskich Fundacji PPH:

c z y m j e s t k wa r ta l n i k
„TWOJE MIEJSCE ”

reklama
w folderach/
katalogach/
kwartalniku fundacji

Reklama w postaci
banerów na stronie
www Fundacji

od 3000 zł
1 edycja

od 3000 zł
1 edycja

Kwartalnik „Twoje miejsce” to:
	bezpłatny magazyn lifestyle’owy dla Gości hoteli zrzeszonych w grupie PPH,
	wywiady, artykuły biznesowe, materiały o zdrowiu i urodzie, przepisy szefów
kuchni i wiele innych atrakcyjnych treści,
	idealny kanał dotarcia z informacjami o Państwa ofercie do Gości hoteli
3-4-gwiazdkowych – osób reprezentujących wyższą klasę średnią.
Każdy numer magazynu „Twoje Miejsce” dociera do 40 000 Gości hoteli
zrzeszonych w PPH.

Ekspozycja
standów
reklamowych
w holach hoteli

Ekspozycja materiałów
reklamowych
i promocyjnych na
ladach recepcji
hotelowych
format a5

Ekspozycja
materiałów
reklamowych,
promocyjnych, próbek
produktów itp. w
pokojach hotelowych

do negocjacji

do negocjacji

do negocjacji

ŚWIADCZENIE MARKETINGOWE
DLA DOSTAWCÓW
PRODUKTÓW/USŁUG
DO HOTELI PPH

ŚWIADCZENIE MARKETINGOWE
DLA DOSTAWCÓW PRODUKTÓW/
USŁUG DO HOTELI PPH:
FIRMY PARTNERSKIE (FP)
Umowa zawierana
na okres co najmniej
12 miesięcy

Prezentacja oferty i materiałów promocyjnych Reklamodawcy
podczas Rad Hoteli (obrady właścicieli i zarządzających hotelami
PPH organizowane dwa razy w roku) oraz podczas spotkań
statutowych Fundacji PPH, np. Regaty, Konkurs Kulinarny.

8000 zł / rok

pakiet korzyści:
	Uprawnienia do używania tytułu „Firma Partnerska Polish Prestige Hotels”.
przesłanie na adresy
e-mailowe właścicieli
zarządzających
hotelami oferty
handlowej

prezentacja oferty
w formie stoiska
w foyer hotelu

1500 zł / 1 e-mail

4000 zł / 1 prezentacja

prezentacja
oferty podczas
posiedzenia rady
hoteli z dystrybucją
materiałów
reklamowych

5000 zł / prezentacja
(0,5h)

	Prezentacja w formie stoiska oferty i materiałów promocyjnych Reklamodawcy podczas Rad Hoteli oraz
podczas spotkań statutowych PPH, np. Regaty, Konkurs Kulinarny w uzgodnionej formie, udział w bankietach
oraz innych wydarzeniach towarzyszących Radom Hoteli.
	Umieszczenie oferty oraz danych kontaktowych FP w zakładce „Grupa Zakupowa” na stronie
www.hotelepph.pl. Dostęp do zakładki posiadają upoważnione osoby z Hoteli Członkowskich PPH oraz
upoważnione osoby z FP.
	Umieszczenie logo FP na stronie internetowej www.hotelepph.pl oraz w materiałach reklamowych PPH.
	Wsparcie Fundacji w umawianiu spotkań przedstawicieli FP z Hotelami Członkowskimi.
	Rabat na pozostałą ofertę cennika: 15%.

Dołącz do nas
i z a czni j  k o rz y s t a ć
Fundacja Polish Prestige Hotels
ul. Hoża 27/9
00-521 Warszawa, Polska
tel: + 48 22 408 99 29
faks: + 48 22 408 99 28
e-mail: mt@hotelepph.pl

www.hotelepph.pl

