Líder v oblasti vernostných programov Wyndham Rewards prichádza z prelomovou expanziou,
v rámci ktorej ponúka pobyty zdarma v 25 000 hoteloch, apartmánoch a iných typoch ubytovania
na celom svete
Špičkový vernostný program prináša 17 000 nových možností výmeny bodov a do konca roku 2018
prepojí celé portfólio spoločnosti Wyndham Worldwide, ktoré už dosiahlo číslo 120 000
PARSIPPANY, New Jersey, 26. októbra 2016 /PRNewswire/ -- Program Wyndham Rewards zohľadňuje
potrebu svojich hostí cestovať rôznym spôsobom pri rôznych príležitostiach a v tejto súvislosti dnes
odhalila svoje plány rozšíriť svoj víťazný program v rámci jednej z najväčších spoločností v oblasti
cestového ruchu. Už od tohto momentu začína spoločnosť Wyndham Worldwide pridávať viac ako 17 000
apartmánov a bytov do portfólia, ktoré prináša už skoro 8 000 možností.
Ide o prvý krok tohto druhu v odvetví cestovného ruchu s ohľadom na škálu a globálny dopad. Wyndham
Worldwide ponúka viac ako 120 000 turistických možností vo viac ako 100 krajinách sveta vrátane
hotelov, dovolenkových domovov a profesionálne vedených dovolenkových prenájmov. Jeho ponuka sa
stáva jedinečnou na svete vďaka možnosti cestovať akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na lokalitu alebo
druh ubytovania. Členovia programu Wyndham Rewards si teraz môžu užívať jedinečnú a autentickú
dovolenku, ktorá sa spája s ubytovaním v súkromí niekde ďaleko od ľudí v kamennej chate neďaleko
francúzskeho Bordeaux a Toulouse, v apartmáne na svahu v Park City v Utahu alebo v dizajnovom dome
snov v kalifornskom Palm Springs.
„Návštevníci hotela boli už dlho odmeňovaní za svoju vernosť, nastal čas, aby sme odmenili aj vlastníkov
a nájomcov dovolenkových domovov," povedal vedúci vernostného programu spoločnosti Wyndham
Rewards Noah Brodsky. „Meníme pravidlá hry a to v bezprecedentnej miere. Wyndham Worldwide sa
odlišuje od všetkých ostatných hráčov v oblasti cestovného ruchu a týmto rozširovaním dopĺňame
portfólio a dávame našim členom prístup k niektorým z najambicióznejších dovolenkových možností či už
formou kúpy alebo prenájmu."
Už od dnešného dňa si členovia Wyndham Rewards môžu vybrať noc zdarma v jednom z 25 000 hotelov,
apartmánov a domovov na celom svete výmenou za svoje ťažko zarobené body, celý zoznam nájdete
na www.WyndhamRewards.com/Redeem. Noc zdarma v ktoromkoľvek hoteli spoločnosti Wyndham
Rewards získate výmenou len za 15 000 bodov a noc zdarma v ubytovaní v rámci nového portfólia 17
000 možností získate len za 15 000 bodov za izbu a noc.
Noah Brodsky ešte dodal: „Wyndham Rewards priniesol obrovskú zmenu, ktorá ovplyvní celé naše
odvetvie. Vieme, že naši členovia zostávajú dlhšie a míňajú viac peňazí. Teraz však prichádzame
s ponukou výmeny, ktorá päťkrát prevyšuje ponuku našich piatich najväčších konkurentov spolu, čím
otvárame dvere do nového sveta skúseností a naši členovia budú mať možnosť cestovať kdekoľvek
a akokoľvek chcú a potrebujú. Odomykáme tak dvere k naplneniu celého potenciálu spoločnosti
Wyndham Rewards a ponúkame bezprecedentnú hodnotu našim členom, vlastníkom a partnerom."
V priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude Wyndham Rewards naďalej pridávať nové možnosti do
svojho portfólia Wyndham Worldwide a umožní svojim členom získať body z pobytov v apartmánoch
alebo iných typoch ubytovania. Možnosť získať body bude otvorená už od leta 2017 a bude sa vzťahovať
na prvých 17 000 apartmánov a dovolenkových domovov, pričom nové možnosti budú postupne pribúdať
aj v online podobe portfólia. Program plánuje integráciu v rámci väčšiny hotelov spoločnosti Wyndham
Worldwide a jej dovolenkových domovov vo vlastníctve či v prenájme do konca roku 2018.

O spoločnosti Wyndham Worldwide
Spoločnosť Wyndham Worldwide (NYSE: WYN) je jednou z najväčších globálnych spoločností
cestovného ruchu, ktorá zabezpečuje turistom prístup k celému radu dôveryhodných značiek hotelov,
dovolenkových domovov a jedinečných druhov ubytovania vrátane prázdninových výmen, dovolenkových
parkov či prenájmov ubytovania. V portfóliu tejto spoločnosti je 120 000 miest v 100 krajinách na šiestich
kontinentoch. Wyndham Worldwide a jej 38 000 partnerov ponúka ľuďom možnosť cestovať podľa svojich
snov a predstáv. Tieto možnosti ešte posilňuje aktuálny vernostný program Wyndham Rewards®, ktorý
členom ešte zjednodušuje spôsob získavania odmien a ich rýchlejšieho vymieňania. Viac informácií
nájdete na: www.wyndhamworldwide.com.
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