OFERTA DLA WŁAŚCICIELI MIESZKAO I DEWELOPERÓW

JAK DZIAŁAMY W WHY NOT?

Zobacz, dlaczego warto z nami współpracowad.

www.whynotapartments.pl

Korzyści dla właścicieli.

• Współpracuj z lokalną firmą.
Posiadamy 12 letnie doświadczenie w hotelarstwie i wynajmie
krótkoterminowym, dzięki temu poznaliśmy oczekiwania turystów i wiemy jak
przygotowad i sprzedad produkt. Jesteśmy dostępni dla Paostwa na miejscu.
• Nieograniczone pobyty właścicielskie.
Korzystając z kalendarza on-line możesz dokonad rezerwacji i przyjechad kiedy
tylko chcesz.
• Zarabiaj na swoim apartamencie (zwrot zainwestowanych pieniędzy).
W każdym momencie, kiedy nie korzystasz z apartamentu, my zajmujemy się
pełną obsługą, żebyś zarabiał na swoim apartamencie.
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Stała kontrola nad apartamentem.

• Kalendarz rezerwacji dostępny on-line.
Na każdym urządzeniu sprawdzisz obłożenie apartamentu i zarezerwujesz swój
pobyt.
• Comiesięczne rozliczenie pobytów.
Co miesiąc otrzymasz raport z obłożenia apartamentu i informację ile zarobiłeś na
wynajmie.
• Zabezpieczenie na wypadek zniszczeo.
Opracowany przez nas Regulamin Rezerwacji i Regulamin Pobytu zabezpiecza
Ciebie i Nas przed zniszczeniami spowodowanymi przez turystów i upoważnia Nas
do obciążenia ich kosztami naprawy.
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Nasz zespół przygotuje Twój
apartament od A do Z.
• Recepcja 24h.
Nasza recepcja czynna jest całą dobę, dzięki temu turyści mogą zameldowad się o
każdej porze bez obawy że punkt odbiory kluczy będzie zamknięty.
• Sesja zdjęciowa.
W każdym apartamencie robimy kompleksową sesję zdjęciową, bo wiemy że
turyści kupują oczami.

• Opis w językach.
Ważną dla nas grupą są turyści zagraniczni, dlatego przygotowany przez nas opis
apartamentu i udogodnieo pojawia się w wielu językach.
• Wykaz wyposażenia i udogodnieo.
Oprócz opisów, dodajemy również wykaz udogodnieo i wyposażenia, dzięki
czemu turyści mogą zarezerwowad idealny dla nich apartament.
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Pozwól sobie na hotelowy
standard w twoim apartamencie.
• Idealnie czysty apartament.
Dzięki współpracy z firmami sprzątającymi, masz pewnośd i gwarancję, że Twój
apartament będzie czysty. Sami sprawdzamy każdy apartament przed
zameldowaniem turystów.
• Świeża pościel i ręczniki.
Nasze apartamenty wyposażamy w pościel i ręczniki używane w najlepszych
hotelach.
• Wszystkie niezbędne kosmetyki wysokiej jakości.
W każdym apartamencie znajdziesz wysokiej klasy kosmetyki takie jak: mydełka,
szamponiki, żele pod prysznic.
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Kompleksowo zadbamy o
marketing i sprzedaż.
• Optymalizacja cen.
Stale obserwujemy rynek i obłożenie naszych apartamentów. Wiemy kiedy
podnieśd i obniżyd ceny, żeby zarobid jak najwięcej.
• Nowoczesne techniki promocji i profesjonalne narzędzia sprzedaży.
Nie boimy się zmian, korzystamy z systemów, które dają nam możliwośd szybkiego
reagowania na zmiany we wszystkich kanałach rezerwacji.
• Prezentacja apartamentu na nowoczesnej platformie rezerwacyjnej i sprzedaż
na portalach internetowych.
Twój apartament będzie wyświetlany na nowoczesnej platformie rezerwacji, gdzie
każdy turysta wyszuka idealny dla niego apartament. Używamy wielu filtrów
takich jak: ilośd sypialni, wyposażenie, atrakcje i wielu innych.

www.whynotapartments.pl

Bogata sprzedaż ofert.

• Cena dnia.
W zakładce z ofertami, turyści znajdą wiele promocji cenowych na każdy dzieo
pobytu.
• Oferta bezzwrotna.
Dzięki tej ofercie, w zamian za drobny rabat, otrzymujemy rezerwację ze 100%
przedpłatą i mamy gwarancję zysku ze sporym wyprzedzeniem.
• Pakiety pobytowe (termalny, dłużej = taniej).
Dzięki pakietom oferujemy wiele atrakcji i zniżek zachęcając turystów do
zarezerwowania apartamentu na dłużej.
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Zainteresowała Cię nasza oferta?
Przekaż nam swój apartament,
korzystaj z wolnego czasu
i obserwuj jak rosną Twoje zyski.

Napisz lub zadzwoo.
Zadbamy o Twój dodatkowy zysk.

e-mail: recepcja.whynot@gmail.com
tel: +48 509 000 440
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