תכנית הנאמנות המובילה  Wyndham Rewardsחושפת הרחבה ייחודית לתעשייה; האפשרות לפדות
לילות בחינם ב 25,000-בתי מלון ,יחידות נופש בבעלות משותפת ובתי נופש להשכרה בכל רחבי העולם
תכנית הנאמנות המדורגת בראש סולמות הדירוג מוסיפה  17,000אפשרויות פדיון חדשים ,ועד סוף 2018
צפויה לכלול את חלקו הארי של פורטפוליו הנכסים של  Wyndham Worldwideהמונה מעל  120,000נכסים.
 ,PARSIPPANYניו ג'רזי 26 ,באוקטובר -- /PRNewswire/ 2016 ,תוך זיהוי הצורך של הלקוחות לגוון את
סגנון הנסיעה שלהם מפעם לפעם Wyndham Rewards ,חושפת היום את כוונתה להרחיב את התכנית זוכת
הפרסים שלה במסגרת אחת מחברות האירוח הגדולות בעולם ,Wyndham Worldwide ,עם הוספתם
המיידית של מעל  17,000יחידות נופש בבעלות משותפת ובתי נופש להשכרה לפורטפוליו המכובד גם ככה של
החברה הכולל כמעט  8,000בתי מלון.
הצעד בו נוקטת החברה הוא ראשון מסוגו בתעשייה הן מבחינת היקפו והן מבחינת השפעתו הגלובלית .עם
מעל  120,000נכסים ב 100-מדינות ,הכוללים בתי מלון ,יחידות נופש בבעלות משותפת ובתי נופש להשכרה
בניהול מקצועי Wyndham Worldwide ,מציעה לנופשים משהו שאף ספק אחר אינו מסוגל להציע :ההזדמנות
לחוות את הנסיעה באופן שבו הם רוצים ,ללא תלות במיקום או בסוג האירוח .כעת יכולים חברי Wyndham
 Rewardsליהנות מחוויית החופשה הייחודית והאוטנטית הנובעת משהייה בנכס פרטי – החל מבית אבן ליד
בורדו וטולוז בצרפת; למפלט בצד רכסים מושלגים בפארק-סיטי ,יוטה; או בית בעיצוב ארכיטקטוני חלומי
בפאלם-ספרינגס ,קליפורניה.
"אורחי מלונות תוגמלו מאז ומעולם עבור נאמנותם .הגיע הזמן שאורחי יחידות נופש בבעלות משותפת ובתי
נופש להשכרה יזכו גם הם לתגמול ",אומר נח ברוצקי ,ראש תכנית הנאמנות של .Wyndham Rewards
"אנחנו משנים את כללי המשחק ועושים זאת בהיקף חסר תקדים Wyndham Worldwide .לא דומה לאף
חברת אירוח בעולם ,ובאמצעות ההרחבה הנוכחית אנחנו משלימים את פורטפוליו בתי המלון שלנו על ידי כך
שאנו נותנים לחברי התכנית שלנו גישה לחלק גדול מהנכסים החלומיים ביותר שלנו בתחום יחידות הנופש
בבעלות משותפת ובתי הנופש להשכרה".
החל מהיום ,באמצעות האתר  www.WyndhamRewards.com/Redeemיכולים חברי מועדון הלקוחות של
 Wyndham Rewardsלבחור מבין  25,000בתי מלון ,יחידות נופש ובתים מסביב לעולם ולנצל את הנקודות
שהרוויחו ביושר תמורת לילה חינם .תמורת  15,000נקודות בלבד ניתן לקבל לילה חינם בכל אחד מבתי המלון
הכלולים ברשימה של  ,Wyndham Rewardsבעוד שלילה חינם בכל אחד מ 17,000-האפשרויות החדשות
הכלולות בפורטפוליו של החברה ניתן לניצול תמורת רק  15,000נקודות לכל חדר שינה ,ללילה.
ברוצקי הוסיף כי "מדובר בשינוי כיוון מונומנטלי עבור  ,Wyndham Rewardsאשר מגדיר מחדש את מבנה
התגמולים עבור התעשייה כולה .אנחנו יודעים שהחברים שלנו נשארים יותר לילות ומוציאים יותר .וכעת ,כאשר
אנו מציעים יותר אפשרויות ניצול מאשר חמשת המתחרים הגדולים ביותר שלנו יחד ,אנחנו פותחים עבור
חברינו עולם של חוויות חדשות ,ונותנים להם את ההזדמנות לנסוע לאן ואיך שהם רוצים ,בהתבסס על הצרכים
האינדיבידואליים של כל אחד מהם .מדובר בחשיפת הפוטנציאל המלא של  Wyndham Rewardsתוך הענקת
ערך שאין שני לו עבור לקוחותינו ,עבור בעל הנכסים ועבור השותפים שלנו גם יחד.
במהלך השנתיים הבאות תמשיך  Wyndham Rewardsלהוסיף נכסים לפורטפוליו הגלובלי שלה ובמקביל
לשלב את יכולתם של חבריה להרוויח נקודות עבור שהייה ביחידות נופש ובבתים .היכולת להרוויח נקודות עבור
שהיות צפוי להיות זמין כבר בקיץ  2017עבור  17,000יחידות הנופש והבתים הראשונים ,ואפשרויות חדשות
יתווספו בהדרגה עם העלאתם של נכסים נוספים לאתר .עד סוף  2018צפויה התכנית לכלול את מרבית
הפורטפוליו של  Wyndham Worldwideהכולל בתי מלון ,יחידות נופש בבעלות משותפת ובתי נופש להשכרה.

אודות Wyndham Worldwide
חברת  (NYSE: WYN) Wyndham Worldwideהיא אחת מחברות האירוח הגדולות בעולם ,המספקת
לנוסעים גישה למגוון מותגי אירוח אמינים הכוללים בתי מלון ,יחידות נופש בבעלות חלקית ,ויחידות אירוח
ייחודיות הכוללות חילופי נכסים ,פארקים ,ושכירת יחידות דיור ובתים בניהול מקצועי .עם מלאי קולקטיבי הכולל
מעל  120,000מקומות לינה ב 100-מדינות ושש יבשות Wyndham Worldwide ,ו 38,000-השותפות שלה
מזמינות אנשים לחוות את הטיול שלהם בדרך שהם בוחרים בה .כל זה מתעצם בעזרת Wyndham
® ,Rewardsתכנית נאמנות האירוח הנרחבת והמשופרת של החברה ,המאפשרת לחברים להרוויח בקלות
יותר נקודות ולממשן מהר יותר .למידע נוסף ,אנא בקרו באתר החברה.www.wyndhamworldwide.com :
ליצירת קשר;973-753-6590 ,Rob.Myers@wyn.com ,Wyndham Hotel Group ,Rob Myers :
646-747-7141 ,Wyndham@Kwittken.com ,Kwittken ,Jessica Nelson

