SCANDIC MAJOITUS- JA KOKOUSSOPIMUS 2018
Suomen Diabetesliitto, Diabetesliiton jäsenet ja Diabetesyhdistykset ovat oikeutettuja varaamaan
huoneita sopimusedulla kaikissa Scandic- maissa. Kokoussopimusedut ovat voimassa Suomen Scandic- ja
Hilton-hotelleissa. Sopimushinnat ovat voimassa 1.1. - 31.12.2018.

MAJOITUSSOPIMUS
Corporate Saver on %- alennus päivän Flex- hinnoista.
Sopimushinta on varattavissa sekä työ- ja vapaa-ajan matkustukseen että Diabetesliiton vieraiden majoitukseen.
Yli 10 huoneen ryhmävaraukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Corporate Saver- alennukset maittain:
Suomi
10 %
Norja
8%
Tanska
6%
Ruotsi, Saksa ja Puola 5 %
Corporate Saver -edut:
 Corporate Saver varmistaa, että yövyt edullisesti kaikilla matkoilla – alennusta kaikista huonetyypeistä.
 Voit varata Corporate Saver -hinnan aina, kun hotellissa on vapaita huoneita. Voit tehdä varauksen koska
tahansa, muuttaa suunnitelmiasi ja tehdä peruutuksen ilman kustannuksia (max 9 huonetta) saapumispäivänä klo
18 mennessä.
 Hintaan sisältyy runsas aamiainen, langaton internet sekä kuntohuoneen käyttö.
 Jos olet kanta-asiakas, saat pisteet omalle kanta-asiakastilillesi ja voit käyttää kaikki edut hyväksesi tavalliseen
tapaan. Kanta-asiakasedut ovat voimassa omien varauskanaviemme (kts. alla) kautta tehdyistä varauksista, ei
esim. Booking.com:n tai Hotels.com:n kautta tehdyistä varauksista.
- varaukset asiakasnumerolla

D000032944

 www.scandichotels.fi – asiakasnumero D000032944 syötetään
”Anna varauskoodi” –kenttään.
 Klikkaa linkkiä: https://www.scandichotels.fi/?bookingcode=D000032944
 Suoraan kyseessä olevasta hotellista
 Scandicin varaus- ja asiakaspalvelusta numerosta 0200 81800.
Tästä numerosta voi varata kaikkia ketjuumme kuuluvia Suomen hotelleja.
Muista kertoa liiton virallinen nimi: Suomen Diabetesliitto,
tämä varmistaa oikean sopimushinnan
Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliketju lähes 230 hotellilla. Päivittäin 14 000 työntekijäämme
pyrkivät yhteen ainoaan tavoitteeseen – asiakkaidemme viihtymiseen, tulivatpa he meille majoittumaan,
tapaamaan ystäviä tai tekemään töitä. Pohjoismaiden vihreimpänä hotelliketjuna keskitymme aina ympäristöön,
sosiaaliseen vastuuseen ja esteettömyyteen.

KOKOUSSOPIMUS
Kiinteät kokouspakettihinnat Scandic Rosendahlissa, Tampereella
- päiväkokous 40,50 e/ hlö
- puolen päivän kokous 33,30 e/ hlö
Kiinteät kokouspakettihinnat Scandic Tampere Stationissa, Tampereella
- päiväkokouspaketti 42,75 e/ hlö
- puolen päivän kokouspaketti 36,45 e/ hlö
10 % alennus kokouspaketeista muissa Scandic- ja Hilton-hotelleissa Suomessa:
puolipäiväkokous
päiväkokous
iltakokous
24h kokous
Hilton boardroom -kokoukset ja Small Meetings -kokoukset
Poikkeukset kokoussopimuksessa:
Alennus ei ole voimassa Scandic Paasissa
Kokouspaketin minimihenkilömäärä:
Scandic: 8 hlö kaikki kokouspaketit
Hilton: 10 hlö (boardroom-kokous 5 hlö ja iltakokous 15 hlö)
Kokousvaraukset, ryhmämajoitus:
Yhteyshenkilönne kautta tai
Pääkaupunkiseutu:
Scandic: 010 808 002 tai sales.helsinki@scandichotels.com
Hilton: 010 808 003 tai sales.hiltonhelsinki@hilton.com
Muu Suomi:
Suoraan hotellista tai 09 4739 9955, meeting.fi@scandichotels.com
Kokoussarjat:
09 4739 9955 tai meeting.fi@scandichotels.com

Yhteyshenkilönne:
Marke Hurme
Client Manager
Marke.hurme@scandichotels.com
Tel. +358 50 413 5755
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