
INSP IRÁLÓ
RENDEZVÉNYEK

a  K e m p i n s k i n é l

FOGLALJON NÁLUNK, VÁLASSZON KÉT EXTRA KEDVEZMÉNYT ÉS MEGJUTALMAZZUK EGY KÜLÖNLEGES AJÁNDÉKKAL!



Inspiráló rendezvények a Kempinskinél

Foglalja le 2017. évi üzleti rendezvényét 2017. április 30-ig az akcióban részt vevő 
szállodák egyikében  , és amennyiben minimum EUR 25 000 értékben és naponta
legalább 10 szobát foglal, még vonzóbbá tesszük az együttműködést. 
Köszönetképpen a foglalásért a következő kedvezmények közül választhat kettőt*: 

Egyórás köszöntőfogadás 

Egy grátisz szoba és egy magasabb kategóriájú szoba 
minden 15. megrendelt szoba után

5% kedvezmény a főszámla végösszegéből (a kijelentkezés után) 

A felsorolt pluszkedvezmények az alapkedvezményeken (térítésmentes alapszintű 
WI-FI, egy térítésmentes szoba és egy magasabb kategóriájú szoba minden 30.
megrendelt szoba után)  felül vehetők igénybe. 

S ez még nem minden. Bónuszként az Ön ajándéka egy iPad mini 4! 



Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Tudjuk, hogy az Ön ideje drága, ezért rendezvényszervező 
kollégánk 24 órán belül elküldi ajánlatunkat. 

Látogasson el a kempinski.com/inspiringevents 

weboldalra és küldje el ajánlatkérését 

az ENQUIRIES alponton keresztül vagy a 

meetings.corvinus@kempinski.com e-mail címre.

Természetesen, saját utazási közvetítőjével, 
a Kempinski központi értékesítéssel vagy közvetlenül 
a szállodával is felveheti a kapcsolatot.

A FENTI AJÁNLAT IGÉNYBEVÉTELÉHEZ AZ ALÁBBIAK TELJESÜLÉSE SZÜKSÉGES:
Foglalási időszak: 2016. november 15 - 2017. április 30. A rendezvény időpontja: 2017. január 1. és december 31. közötti
időszakban. Az ajánlat csak a 2016. november 15. és 2017. április 30. közötti új lekérésekre érvényes, amennyiben a ren-
delés értéke eléri a minimum 25 000 Eurót és éjszakánként legalább 10 szobát igénybe vesznek.  Más kedvezménnyel nem
összevonható. Az ajánlat lekérésre és a foglaltság függvényében vehető igénybe. További részleteket a kempinski.com/
inspiringevents oldalon talál. 
* Minden,  a programban részt vevő  hotelnek joga van meghatározni a kedvezmények igénybevételének módját és módosí-
tani az extra kedvezmény tartalmát. A kedvezmény igénybevételéhez a teljes számlaösszegbe a szoba, a reggeli, a csoport
által szerződött és igénybe vett ételek és italok számítanak.



A Kempinski Hotels 1897 óta  a világ számos csodálatos helyszínén
jelen van, de fennállása alatt sosem veszítette szem elől az európai
örökség legnemesebb hagyományainak képviseletét. Elegáns
üdülőhotelek, üzleti és wellness szállodák viselik a Kempinski nevet 
a világ különböző pontjain. Minden Kempinski szálloda egyedi, 
és olyan vendégek igényeire szabott, akik értékelik az ötcsillagos 
pihenést és luxusutakat.


