Przekaż nam
swój apartament
i zarabiaj!

Jeśli jesteś właścicielem
apartamentu...
to z pewnością oprócz widoku z okna i możliwości spędzania czasu w pięknym
otoczeniu zainteresuje Cię, czy Twój apartament może zarabiać podczas Twojej
nieobecności.
Decydując się na wynajem swojego apartamentu i oddając go w zarządzanie naszej
firmie Sun&Snow, zgadzasz się, abyśmy zatroszczyli się o Twój ZYSK. Dysponujemy
odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i narzędziami, aby tego dokonać. To pozwala
nam utrzymywać wysokie OBŁOŻENIE apartamentów należących do naszej sieci, nie
tylko w sezonie, ale również poza nim.
Sun&Snow to największa w Polsce firma profesjonalnie zarządzająca
wynajmem apartamentów w popularnych miejscowościach
wakacyjnych oraz największych miastach kraju.

146 000

146 000 zarezerwowanych noclegów
dało firmie Sun&Snow tysiące
zadowolonych turystów.

50 000

Nasza baza zawiera ponad
50 000 klientów polskich
i zagranicznych.

700
Każdego
roku te liczby
rosną

Zbudowaliśmy sieć ponad
700 apartamentów i wciąż
poszerzamy ją o nowe.

20

Jesteśmy obecni
w 20 najatrakcyjniejszych
kurortach polskich.

16

Posiadamy 16 biur obsługi klienta
z doświadczonym personelem
dbającym o komfort gości.

Będziesz zarabiać
więcej...
chcesz wiedzieć, jak to zrobimy? Kluczem do tego jest SKUTECZNY
MARKETING. Zapewniamy najszerszą platformę marketingową dla wynajmu
apartamentów wakacyjnych:
posiadamy atrakcyjną ofertę apartamentów na stronie
internetowej www.sunandsnow.pl oraz system rezerwacji on-line
prowadzimy regularne kampanie w Internecie polskim,
niemieckim i rosyjskim
współpracujemy z polskimi i zagranicznymi biurami podróży
i portalami turystycznymi
prowadzimy wysyłkę ofert do kilkuset tysięcy turystów
Twój apartament będzie promowany w ogólnopolskiej 		
kampanii reklamowej

Każdy dowie się o Twoim apartamencie

Przykładowe obłożenie apartamentów w ciągu roku.
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Nie będziesz się
o nic martwić...
dzięki temu, że Sun&Snow działa transparentnie. Udostępnimy Ci PANEL
ADMINISTRACYJNY, który pomoże na bieżąco kontrolować stan obłożenia
Twojego apartamentu oraz sprawdzać przychody z wynajmu. Jedyną
rzeczą, którą będziesz musiał zrobić, jest wystawienie nam faktury.
My zajmiemy się resztą:
zaopiekujemy się Twoim apartamentem przez 365 dni w roku
kontrole techniczne, naprawy, sprzątanie będą naszym 		
obowiązkiem
pozyskamy klienta na Twój apartament i dostarczymy mu klucze
zaopiekujemy się gościem podczas jego pobytu
dokonamy rozliczeń klienta, a efekt tego zobaczysz na swoim koncie

Wykres panelu właściciela
na dzień 17.10.2013 r.
(przykład)

dni wolne
pobyty własne
rezerwacje wstępne
rezerwacje zrealizowane

Klub właściciela
Sun&Snow...
to innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o naszych klientach. Jeśli zdecydujesz
się zostać członkiem tego prestiżowego programu i udostępnisz własny apartament
innym, będziesz mógł za darmo wypoczywać w najbardziej atrakcyjnych miejscach
Polski, w apartamentach należących do naszej sieci.
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Aby przekazać nam
swój apartament...
skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

Główna siedziba:
SUN&SNOW Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
tel. +48 (22) 450 26 22

Biura Obsługi Klienta Sun&Snow:
Gdańsk-Stare Miasto
ul. Toruńska 15/U11
80-747 Gdańsk
tel. 668 363 333, 882 062 330

Ustka
ul. Na Wydmie 1
76-270 Ustka
tel. (59) 814 87 00, 608 303 363

Hel, Jurata
ul. Steyera 16A/5
84-150 Hel
tel. 660 212 662

Pasym
ul. Zamkowa 1
12-130 Pasym
tel. 606 780 080

Jastrzębia Góra i Władysławowo
ul. Żeromskiego 81
84-120, Władysławowo-Chłapowo
tel. 604 227 828, 662 008 060

Karpacz
ul. Komuny Paryskiej 27/1
58-540 Karpacz
tel. 606 111 261, 882 054 951

Kołobrzeg
ul. Wschodnia 18
78-100 Kołobrzeg
tel. 600 350 796, 608 380 060

Krynica-Zdrój
ul. Piłsudskiego 9 (I piętro)
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 662 161 151

Krynica Morska, Stegna, Sztutowo,
Kąty Rybackie, Jantar
ul. Przyjaźni 7
82-120 Krynica Morska
tel. 600 059 052

Szklarska Poręba
ul. Górna 19
58-580 Szklarska Poręba
tel. 602 111 180, 882 024 003

Międzyzdroje
ul. Bohaterów Warszawy 8
72-500 Międzyzdroje
tel. (91) 321 23 82, 883 966 240, 604 228 024
Sopot
ul. Władysława Łokietka 19
81-735 Sopot
tel. 606 466 002, 882 055 088
Świnoujście
ul. Uzdrowiskowa 18
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 81 71, 600 059 295, 603 350 525

Wisła, Ustroń
ul. Miła 2, lokal 104 (parter)
43-460 Wisła
tel. 601 922 666
Zakopane
Aleja 3 Maja 23
34-500 Zakopane
tel. 791 268 336, 882 063 474

