Dragi membri CNP,
In cadrul congresului CNP si a conferintei de astazi am oficializat parteneriatul cu Eden Travel, unul dintre furnizorii
importanti de servicii turistice din Romania.
Recapitulam mai jos punctele principale ale prezentarii EdentTravel de azi:
• De acum inainte Eden Travel este partenerul oficial al membrilor CNP pentru calatorii si vacante
• In cadrul acestui parteneriat beneficiati de reduceri intre 7 si 40% pentru serviciile turistice Eden Travel.
• Pentru a activa aceste reduceri, va invitam pe cei care nu ati facut-o deja, sa intrati pe adresa web
http://vacante.cnpromania.ro si sa va creati contul dumneavoastra, introducand datele solicitate in
formularul de creare cont, unde la sectiunea cupon va rugam sa introduceti textul cnp
• Accesand platforma online prin intranetul CNP la adresa web de mai sus, cu noul cont creat, veti putea
face rezervari de cazare, transport aerian, rent-a-car, bilete la evenimente sau rezervari la alte tipuri de
activitati, prin doar cateva clicuri.
• In perioada congresului 30 - 31 martie, beneficiati de o reducere specială totala de 15% pentru serviciile
turistice de cazare, rent-a-car, transferuri auto si feroviare, evenimente si activitati.
• In plus, cei care sunteti prezenti la conferita, ati primit in mapa pregatita pentru dumneavoastra ofertele
speciale suplimentare disponibile azi (30 martie) si maine (31 martie) cat dureaza evenimentul. Cei care
nu ati fost prezenti, gasiti aceste oferte anexat.
• Vă rugam să comunicati si colegilor dumneavoastra din tara aceste oferte, pentru a beneficia de ele la
randul lor.
•
Pe cei care sunteti prezenți la Congres, reprezentantii Edent Travel va asteapta pentru detalii la standul
lor din receptia hotelului. Toti ceilalti, ii puteti contacta telefonic sau prin email la numarul de telefon sau
adresa de email disponibile pe intranetul CNP, la adresa web mentionate mai sus.
• In mapele pe care le-ati primit la Congres, aveti disponibile o serie de afise autocolante, pe care va rugam
sa le afisati la vizierele unitatilor pe care le reprezentati, astfel incat informatia disponibila pe ele sa fie
disponibila permanent si acolo.
• Platforma online pe care Eden Travel ne-a pus-o la dispozitie in acest parteneriat, este în continua
dezvoltare, la fel si produsele și serviciile pe care ni le ofera prin intermediul ei.
• Dacă se intampla sa nu gasiti in aplicatie anumite oferte pe care le cautati, sau sa primiti din alta parte
oferte identice (destinatie, servicii inclusiv nivel de calitate si perioada) mai avantajoase decat cele primite
prin Eden Travel, va rugam sa ii contactati telefonic sau pe email, pentru a va ajuta cu solutii personalizate
si in aceste situatii.
• Veti primi periodic prin intermediul platformei online, pe adresele de email indicate de dumneavoastra in
contul personal, precum si pe grupul de wats app creat special pentru voi, noutati cu privire la serviciile si
ofertele speciale construite de Eden Travel pentru noi.
Ne dorim sa facem ca acest parteneriat sa fie unul de succes pe termen lung si sa avem prin Eden Travel concedii si
vacante cat mai reusite. Pentru aceasata, comunicarea permanenta intre noi si Eden Travel este precum si prin noi
catre toti membrii CNP, este foarte importanta si ne bazam pe fiecare dintre voi in sustinerea ei.
In cazul in care apar intrebari, neclaritati sau nevoi de informatii suplimentare, va rugam sa ni le comunicati.
Toate cele bune!

