
Az évek során közel 150 ország helyszíneivel 
kerültünk kapcsolatba,  így joggal mondhatjuk, 
hogy bárhol a világon segítségére lehetünk. 

Cégünk, a Global Cynergies a világ több, mint 950 
pontján, 150-nél is több országban segíti ügyfeleit 
a helyszínkeresésben, legyen 10 vagy 1000 fős 
rendezvényről szó.

Kollégáink világszerte azon dolgoznak, hogy 
szakértelmünk, egyesített vásárlóerőnk, közös 
tudásunk és tapasztalatunk felhasználásával 
ügyfeleink rendezvényeinek megtaláljuk a legjobb 
helyszínt, a legkedvezőbb feltételekkel.

Használja a mi időnket, hogy pénzt takarítson 
meg – átlagosan akár 10-25 %-ot! A Global 
Cynergies bevonásával rendezvénye más fontos 
előkészületeire koncentrálhat, miközben a helyszín 
megtalálásának feladatát megbízható kezekben 
tudhatja, külön költség nélkül. A végső döntést 
minden esetben Ön hozza meg. Ez az igazán OKOS 
megoldás.

Globalitás Tapasztalat Hatékonyság

Cégünk a nemzetközi MICE szakma egyik 
legdinamikusabban növekvő hotel- és 
helyszínkereső válalkozása napjainkban. 

A növekedés alapja rendszeresen visszatérő, 
megbízható ügyfélbázisunk és az évek során 
összegyűlt óriási szaktudásunk.

‘Butik’ vállalatként is emlegetnek bennünket, 
az adott részterületre szakosodott, jól bevált 
munkamódszerünk és elhivatottságunk miatt.

Akik vagyunk • Hotel- és helyszínkeresés a világ bármely pontján

• Szakértő segítség és konzultáció 

• Tapasztalt, szolgáltatás-orientált szakemberek

• Szakmai kapcsolatok a világ több mint 150 
országában

• Foglalások 950+ desztináción, több mint 150 
országban

• A rendezvények 60%-a nemzetközi

• Jelenleg közel 140 fős csapat

• Változatos ügyfélkör: vállalatok, nemzetközi 
szövetségek, non-profit szervezetek

• A cég központja az USA-ban, Scottsdale-ben 
található

• WBENC tanúsítvány – többségében női tulajdonú 
vállalkozás

• WOSB tanúsítvány – női tulajdonú kisválallkozás



Cégünk olyan válallkozásokkal és szervezetekkel dolgozik, melyek külső helyszíneken, hotelekben, konferenciaközpontokban szerveznek üzleti rendezvényeket, 
találkozókat. Ha hozzánk fordul, a helyszínkeresés gondját letudva más fontos tennivalóira koncentrálhat, és mindezt költségmentesen.

A korábbi évek rendezvényeinek adatai alapján 
kollégáink pontosan ismerik az egyes országok, 
földrajzi területek idegenforgalmi és üzleti 
sajátosságait, ami hathatós tárgyalási segítséget 
jelent a legkedvezőbb ár-érték arány eléréséhez.

Mindenképpen javasoljuk, hogy a cégek 
jogi szempontból véleményezzék a 
helyszínszerződéseket, míg a Global Cynergies 
kollégái hotelszakmai szempontból tesznek 
javaslatokat olyan változtatásokra, hogy a szerződés 
az ügyfél számára minél előnyősebb feltételeket 
tartalmazzon (pl. lemondási ill. létszámcsökkentési 
feltételek, ingyenesen kérhető szolgáltatások, stb.)

Már a konferencia/rendezvény előkészítésének legelején is segítségére lehetünk. A rendezvény célját és 
méretét tekintve a legideálisabb desztináció kiválasztásához olyan tényezőket hasonlítunk össze, mint a 
repülőjáratok, az adott helyen elérhető desztinációs promóciók, eseti kedvezményes ajánlatok, stb.

Egyedi összehasonlító táblázatunk jelentősen megkönnyíti a helyszínek által megküldött ajánlatok 
értékelését, jól áttekinthető formában egymás mellé állítva az egyes szolgáltatások költségét, egyéb 
kondícióit. 

Az összefoglaló tartalmaz egy 
rövid összesítést és részletes 
költségkalkulációt is, segítve 
ezzel a helyszínlehetőségek 
objektív összehasonlítását, később 
pedig kiindulásként szolgál a 
szerződéskötési tárgyalásokhoz. 

Hotel- és helyszínkeresés

Szerződéskötési 
tanácsadás 

Termék- és desztinációs 
ismeret

Költségmegtakarítási összesítésünk megmutatja, hogy az eredeti ajánlat és a végső költségek között milyen megtakarítást sikerült segítségünkkel elérni. Az 
ügyfeleink részére elért átlagos megtakarítás 10-25% között van, de előfordult már 45%-os költségcsökkentés is.

Egy váratlan lemondás vagy jelentősebb létszámcsökkenés esetén is számíthat ránk. Segítünk, hogy a fizetendő kötbéreket a lehető legalacsonyabbra szorítsuk, 
úgy, hogy mindkét félnek – megrendelő és helyszín - kedvező megoldást találjunk.

Amivel foglalkozunk

Költségmegtakarítás és problémamegoldás



Számunkra nem kétséges, hogy a rendezvény során az egyik legfontosabb döntés a megfelelő helyszín kiválasztása. 

Munkánk teljes mértékben átlátható, egyetlen szolgáltatónak sem vagyunk elkötelezve. A döntéseket minden esetben ÖN hozza meg, és minden 
alkalommal eldöntheti, hogy szeretne-e legközelebb ismét velünk dolgozni.

• Használja a mi időnket, hogy pénzt takaríthassunk meg Önnek!   A 

rendezvényenkénti átlagos költségmegtakarítás 10-25%.

• Növelje eredményességét azáltal, hogy a mi tudásunkat és 
eszköztárunkat használja, költségmentesen.

• Használja ki, hogy a háttérben cége javára dolgozunk, míg Ön más fontos 

tennivalóira koncentrálhat.

• Biztos lehet abban, hogy a kiválasztott helyszínnel a legkedvezőbb kondíciók 

mellett szerződhet.

• Tapasztalja meg, milyen egy nemzetközi szakemberekből álló csapattal együtt 

dolgozni.

• Válassza az okos megoldást, hogy azok végezzék Ön helyett a helyszínkeresést, 

akik a világ számtalan pontján nap mint nap ezzel foglalkoznak.

• Számíthat ránk, de minden alkalommal csak Önön múlik, 

hogy ismét minket választ-e.

KÜLDETÉSÜNK egyszerű: okos megoldást kínálni a helyszínkeresés során 
bárhol a világon, miközben alapelveink - őszinteség, megbízhatóság, 
tisztelet - mentén dolgozunk.

CÉLUNK, hogy ügyfeleinknek időt és pénzt takarítsunk meg, 
a szolgáltatóknak hasznos partnerei legyünk és kollégáinknak 
világszínvonalú szervezeti hátteret biztosítsunk

ÁLMUNK, hogy a világ bármely táján dolgozó kollégáink egyformán 
eredményesek legyenek, együtt elérjük azt, amire egyénenként nem 
lennénk képesek.

REMÉLJÜK, hogy mindenki megelégedésére dolgozunk: ügyfeleink, 
partnereink, kollégáink és környezetünk is profitál belőlünk.

Miközben elsődleges célunk, hogy mind ügyfeleink, szolgáltató 
partnereink és kollégáink számára hasznosak legyünk, azt is fontosnak 
tartjuk, hogy a rászorulókon is segítsünk. Forgalmunk egy részét tanító, 
gyermekeket segítő illetve egyéb jószolgálati szervezetek részére ajánljuk 
fel.

Lépjen velünk kapcsolatba

Előnyök

Miért minket válasszon?

Ahol megtalál bennünket:  Globalcynergies.com

‘HIRE’ elveink, melyek  
mindennapjainkat irányítják: 

• Honesty – szavahihetőség és őszinteség
• Integrity – etikus megoldások

• Respect – mások véleményének elfogadása
• Earned trust – megbízhatóság

• Spirit of freedom – rugalmasság, a választás 
szabadsága

Lépjen velünk kapcsolatba: Click here

Csatlakozzon hozzánk “Global MICE” on Linkedin.com

  Linkedin.com/in/globalcynergies

  Twitter.com/globalcynergies

                             Facebook.com/globalcynergies 

http://globalcynergies.com/contact/
http://www.globalcynergies.com
www.facebook.com/globalcynergies.com
http://twitter.com/globalcynergies
http://linkedin.com/company/global-cynergies-llc

