SCANDIC SPORTS CARD

SUOMEN HIIHTOLIITON JÄSENSEURAT
Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliketju, jolla on toiminnassa, kehitteillä tai rakenteilla yli 280 hotellia ja noin 57 000
hotellihuonetta kuudessa eri maassa.
Päivittäin 18 000 työntekijäämme pyrkivät yhteen ainoaan tavoitteeseen – asiakkaidemme viihtymiseen,
tulivatpa he meille majoittumaan, tapaamaan ystäviä tai tekemään töitä. Scandic on ollut aktiivinen vastuullisen toiminnan
edelläkävijä jo vuodesta 1993 ja olemmekin esimerkiksi sijoittuneet upeasti maailman parhaiden palveluyritysten joukkoon
CDP Climate Change 2018 -raportissa.
Ryhmät:
Kun teillä on majoituksessa ryhmätarpeita, suosittelemme teitä tutustumaan Scandic Sports Card -konseptiin ja
hyödyntämään sen tuomia etuja.
Scandic tarjoaa Hiihtoliiton alaisille jäsenseuroille käyttöönsä Sports Card -jäsenkonseptin ja ryhmähinnat.
Seuroja ja heidän yhteyshenkilöitään suositellaan liittymään Sports Card -jäseniksi. Jäsenyys ei maksa, eikä velvoita
mihinkään.
Liittyä voit kätevästi täällä: http://pages.info.scandichotels.com/sportscard/fin
Lue lisää Sports Card -konseptista täällä: http://scandichotels.fi/aina-scandicissa/sport-card
Mikäli sinulla herää kysymyksiä koskien Sports Card –konseptia, vastaan ilomielin kysymyksiin.
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VAPAA-AJAN MATKUSTUS:

SCANDIC KANTA-ASIAKKUUS
Haluamme tarjota hiihtoliiton alaisille jäsenseuroille ja sen jäsenille mahdollisuuden päästä nauttimaan Scandic Friends
kanta-asiakasohjelman yksittäismatkustajan eduista. Tarjoamme nousun välittömästi kanta-asiakasohjelmamme 2nd Floor
-jäsenyystasolle, mikä merkitsee seuraavaa:
2nd Floor – jäsenenä saat
• 10 € arvoisen ravintolakupongin jokaista yötä kohden
• 2 000 pistettä jokaisesta pisteisiin oikeuttavasta yöstä
• 300 lisäpistettä yötä kohden
• Maksuttoman iltapäivälehden vierailun jokaisena päivänä
• 20 % alennuksen ruoasta ravintoloissamme ja myymälöissämme viikonloppuisin
• Erityisen edulliset hinnat viikonloppuisin ja valittuina lomajaksoina
Alla linkki Scandicin kanta-asiakasohjelman 2nd Floor -kortin hakemista varten. Jäsenyystason korotus onnistuu sekä
uudelle kanta-asiakkaalle että jo 1st Floor -kortin omaavalle. Jos olet uusi kanta-asiakas, täytä tietosi liittyäksesi 2nd Floor
-kanta-asiakkaaksi. Jos sinulla jo on 1st Floor – kortti, rekisteröidy olemassa olevilla tunnuksillasi.
https://www.scandichotels.fi/memberpromo2
Yhteyshenkilönne:
Jussi “SporttiJussi” Rissanen
Head of Partnerships and Sponsoring
jussi.rissanen@scandichotels.com
Tel. +358 40 7091120
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