GRANDTOURIST
APARTAMENTY I DOMY WYPOCZYNKOWE

Twoja nieruchomoœæ w dobrych rękach!
KORZYSTAJ I ZARABIAJ
Inwestor decydując się na formę współdzielenia nieruchomości ma gwarancję pokrycia kosztów jej utrzymania
i zwrotu z inwestycji bez zaangażowania własnego czasu i wysiłku. Nasze doświadczenie i nowoczesne narzędzia do
zarządzania powierzoną nieruchomością pozwolą cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania nieruchomości
w atrakcyjnej lokalizacji.

PROFESJONALNE NARZĘDZIA
Korzystamy z profesjonalnych narzędzi do zarządzania powierzonymi nieruchomościami.
Nasz system rezerwacyjny IdoBooking umożliwia aktywną sprzedaż poprzez:
wielokanałową dystrybucję w globalnych i lokalnych serwisach noclegowych,
porównywarkach ofert takich jak:
promocję w social media
sprzedaż z własnej strony internetowej pod domenami www.kaszuby-domkiletniskowe.com.pl, www.gt.com.pl
centralne zarządzanie dostępnością, cenami i rezerwacjami w jednym systemie
automatyczną korektę cen w zależności od obłożenia
możliwość rezerwacji on-line z wykorzystaniem płatności natychmiastowej

POWIERZ MARKETING PROFESJONALISTOM
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom marketingowym w branży hotelarskiej,
współpracujemy z profesjonalną agencją marketingu internetowego w zakresie:
pozycjonowanie strony www
zarządzanie fun pagem
prowadzenie kampanii reklamowych w Facebook Ads
reklamowanie obiektu poprzez Google AdWords

gt.com.pl
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ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO
Gwarantujemy inwestorom dostęp on-line do danych wykorzystania obiektu:
kalendarza rezerwacji
rozliczeń
analizy sprzedaży na wykresach graficznych
bieżącej informacji elektronicznej o statusie rezerwacji
Fachowiec na miejscu
zapewniamy przeprowadzanie drobnych napraw i bieżącej konserwacji
w przypadku poważniejszych usterek, organizujemy wizytę fachowca
Ubezpieczenie nieruchomości
Dzięki zdobytemu przez wiele lat doświadczeniu i wypracowanym procedurom minimalizujemy ryzyko wystąpienia
niepożądanych zdarzeń w Twoim apartamencie / domu. Zawsze doradzimy jak go najlepiej ubezpieczyć. Jako operator
posiadamy ubezpieczenie naszej działalności oraz powierzonego mienia do kwoty 300.000 PLN.

PRZYGOTOWANIE DOMU / APARTAMENTU DO WYNAJMU
Nieruchomość musi spełniać niezbędne wymogi umożliwiające świadczenie usług hotelarskich.
Wiąże się to z wyposażeniem nieruchomości w niezbędne meble, urządzenia i przybory.
Wyposażenie powinno zaspakajać zarówno potrzeby właściciela jak i przyszłych gości.
przedstawiciele firmy Grand Tourist chętnie doradzą w optymalnym wyborze
zorganizujemy profesjonalną sesję fotograficzną
nasz serwis sprzątający zadba o czystość i estetykę

O NAS
Grand-Tourist Sp.J.

Ponad 20 lat tradycji i doświadczenia.

ul. Garncarska 29, 80-894 Gdańsk

Członek Polskiej Izby Turystyki oraz

Tel. +48 583 012 634

Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

kwatery@gt.com.pl, www.gt.com.pl
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki – nr wpisu 093

gt.com.pl

