
į k v e p i a n t y s 
r e n g i n i a i

s u  K e m p i n s k i

Nuo 1897-ųjų Kempinski augo visame pasaulyje, žavingiausiose 
vietose, nepamirštant puikiausių europietiško paveldo tradicijų. 
Prabangus atostogų kurortas, verslo ar Spa tradiciją puoselėjantis 
viešbutis – kiekvienas Kempinski viešbutis yra iškirtinis, 
sukurtas svečiams, vertinantiems prabangų poilsį ir aptarnavimą.

Užsisakykite rengin į  pas mUs, pasirinkite dvi renginio dovanas ir gaUkite išskirtin į  bonUsą



Užsisakykite renginį 2017-iesiems viename iš mūsų viešbučių iki 2017 m. balandžio 
30 dienos, kurio vertė ne mažesnė nei 25,000 Eur ir užsakoma 10 kambarių 
per naktį ir mes pasistengsime, kad renginys būtų nepamirštamas. Norėdami  
atsidėkoti, kviečiame Jus išsirinkti dvi renginio dovanas*:

vienos  valandos pasitikimo priėmimas

vienas nemokamas kambarys kas 15 užsakytų kambarių ir vieno kambario 
nemokamas perkėlimas į aukštesnę kategoriją. 

 išvykimo metu suteikiama  5% nuolaida nuo galutinės sąskaitos 

Šios papildomos renginio dovanos suteikiamos prie mūsų įprastai siūlomų 
privilegijų, tokių kaip nemokamas internetas, vienas nemokamas kambarys ir 
vienas  nemokamas kambario kategorijos pakėlimas kiekvienam 30-ies kambarių 
užsakymui. 

          Ir tai dar ne viskas. Jūs taip pat gausite išskirtinę dovaną - iPad Mini! 

sĄLygOs ir nUOstatOs
Užsakymo laikotarpis nuo  2016 m. lapkri ččččččččio 15 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. imtinai. renginio data laikotarpiu nuo 
2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. pasiūlymas galioja tik naujiems užklausimams nuo 2016 m. lapkričio 
15 d. iki  2017 m. balandžio 30 d. renginiams, kurių minimalus biudžetas 25,000 eUr ir 10 kambarių per naktį. 
pasiūlymai nėra sumuojami. pasiūlymo taikymo galimybės priklauso nuo viešbučio užimtumo ir gali būti taikomi 
apribojimai. dėl išsamesnės informacijos prašome apsilankyti  kempinski.com/inspiringevents  
kiekvienas viešbutis turi teisę patikslinti sąlygas kiekvienai pasirinktai papildomai renginio dovanai bei pasilieka 
teisę keisti skiriamą dovaną.
galutinei sumai skaičiuojamos pajamos apima kambarius, pusryčius, grupės sutartyje nurodytą bei faktiškai 
suvartotą maisto ir gėrimų užsakymą.

Susisiekite su mumisĮkvepiantys renginiai su Kempinski

Mes žinome, kad Jūsų laikas yra brangus, todėl mūsų renginių 
ekspertai atsiųs  Jums pasiūlymą per 24 darbo valandas.

arba kreipkitės į savo kelionių specialistą, Global Sales 
atstovą arba tiesiogiai į viešbutį.

apsilankykite kempinski.com/inspiringevents ir 

užpildykite užklausos formą.


