Jednička v oblasti věrnostních programů, společnost Wyndham Rewards, odhalila svou expanzi
významnou pro daný průmysl; získejte noci zdarma ve 25 000 hotelů, bytů a domů na celém světě
Vysoce hodnocený věrnostní program přidává 17 000 nových možností využití ceny, do druhé poloviny
roku 2018 spojí většinu portfolia Wyndham Worldwide čítající více než 120 000 nemovitostí
PARSIPPANY, New Jersey, 26. října 2016 /PRNewswire/ -- Wyndham Rewards si uvědomuje, že hosté
mají potřebu jezdit pokaždé na jiné místo, a proto dnes odhalila plány na rozšíření svého programu cen
jednoho z největších poskytovatelů ubytovacích služeb na světě, společností Wyndham Worldwide,
počínaje okamžitým přidáním více než 17 000 bytů a domů do programu, který má již nyní úchvatné
portfolio 8 000 možností čerpání cen.
Tento posun je prioritou v daném průmyslu jak s ohledem na rozsah, tak na globální dopad. S více než
120 000 nemovitostmi ve 100 zemích, mezi které patří hotely, individuální pronájmy i profesionálně
spravované prázdninové pronájmy, společnost Wyndham Worldwide nabízí cestovatelům něco, co
nedokáže udělat žádný jiný poskytovatel: příležitost zažít cestování způsobem, který jim vyhovuje, bez
ohledu na lokalitu nebo typ ubytování. Nyní se členové Wyndham Rewards mohou těšit z jedinečné a
autentické prázdninové zkušenosti, která sahá od bydlení v soukromí - od kamenné chaty poblíž
Bordeaux a Toulouse ve Francii po ubytovací zařízení poblíž svahu v Park City v Utahu nebo po
architektonický dům snů v Palm Springs v Kalifornii.
„Ti, kdo jezdí do hotelu, byli dlouho oceňováni za loajalitu; nyní je čas, aby hosté v individuálních
pronájmech a profesionálních prázdninových pronájmech byli odměněni také," uvedl Noah Brodsky,
vedoucí společnosti Wyndham Rewards. „Měníme hru a děláme to v dosud nevídaném rozsahu.
Wyndham Worldwide se nevyrovná žádná společnosti poskytující ubytovací služby na světě a díky této
expanzi doplňujeme hotelové portfolio tím, že dáváme členům přístup k některým z našich nejvíce
inspirujících možností individuálních pronájmů a profesionálních prázdninových pronájmů."
Ode dneška si mohou členové společnosti Wyndham Rewards vybrat z 25 000 hotelů, bytů a domů na
celém světě, aby využili své těžce získané body za noc zdarma tím, že navštíví
stránky www.WyndhamRewards.com/Redeem. Noc zdarma v kterémkoliv hotelu v rámci Wyndham
Rewards lze získat za pouhých 15 000 bodů, zatímco noc zdarma na 17 000 nových místech lze získat
za pouhých 15 000 bodů na jednu pokoj a noc.
Brodsky dodal: „Je to významný posun společnosti Wyndham Rewards, který definuje celý průmysl.
Víme, že naši členové žádají delší pobyty a více utrácejí. A nyní, když máme větší možnosti využití bodů
než pět z našich největších konkurentů dohromady, otevíráme členům svět nových zážitků, dáváme jim
možnost cestovat, kam a jak chtějí, a to na základě jejich individuálních potřeb. Je to o odhalování plného
potenciálu společnosti Wyndham Rewards při poskytování bezprecedentní hodnoty našim členům,
majitelům i partnerům."
V průběhu dalších dvou let bude Wyndham Rewards nadále přidávat nemovitosti z portfolia společnosti
Wyndham Worldwide a bude také pro naše členy zavádět možnost získat body na pobyty v bytech a
domech. Možnost získat body na pobyty se očekává na začátku léta 2017 v počátečních 17 000 bytech a
domech a nové možnosti budou postupně přidávány, jak budou nové nemovitosti přicházet online.
Program očekává integraci napříč většiny portfolia společnosti Wyndham Worldwide, zahrnující hotely,
individuální programy a profesionální pronájmy do konce roku 2018.

O společnosti Wyndham Worldwide
Wyndham Worldwide (NYSE: WYN) je jednou z největších světových společností nabízejících ubytovací
služby, poskytující cestovatelům přístup k řadě důvěryhodných značek nabízejících ubytovací služby v
hotelech, individuálních pronájmech a jedinečných ubytovacích zařízeních včetně výměnných
prázdninových pobytů, prázdninových parků a profesionálních pronájmů. S celkovým seznamem více než
120 000 pobytových míst ve 100 zemích na šesti kontinentech společnosti Wyndham Worldwide a jeho
38 000 partnerů nabízí cestovatelům cesty podle jejich představ. To je ještě znásobeno věrnostním
programem společnosti s názvem Wyndham Rewards® napříč oblastmi její činnosti, díky čemuž je pro
členy jednodušší získat více cen a využít věrnostní body rychleji. Pro více informací navštivte internetové
stránky www.wyndhamworldwide.com.
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