VUOKRAAMME TEHOKKAASTI
Yhdessä saavutamme enemmän

Loma kesämökillä

Tietoa vuokranantajalle
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sivu 2 interchalet.com

▸

Mitä on INTER CHALET?

▸

INTER CHALET – kompetentti partnerinne

▸

Myyntiverkosto/Markkinointi

▸

Maailmanlaajuinen Web ja interchalet.com

▸

Kiinnostaako Teitä yhteistyö kanssamme?

▸

Palvelumme Teille

▸

Yhteydenotto

Mitä on INTER CHALET ?
INTER CHALET on yksi suurimmista, kansainvälisesti toimivista matkanjärjestäjistä,
erikoisalanaan lomamökkien ja loma-asuntojen vuokraus. Yritys on perustettu 1974
ja kotipaikka on Freiburgissa, Saksassa.

Kehitys
▸ 1994

Asiakkaita:
Liikevaihto:

Tarjonta

yli 26.000 lomamökkiä ja loma-asuntoa

Kohdemaat

15 maata Euroopassa ja Florida/USA

Asiakkaat

790.000 asiakasta vuonna 2018

Liikevaihto

130 Miljoonaa euroa vuonna 2018

Tiimi

270 työntekijää kotimaassa ja ulkomailla

Esittely

internetissä ja 7 katalogissa

316.000
47 Mio. €

▸ 2000

Asiakkaita:
Liikevaihto:

550.000
86 Mio. €

▸ 2006

Asiakkaita:
Liikevaihto:

654.000
99,5 Mio. €

▸ 2010

Asiakkaita:
Liikevaihto:

847.000
127 Mio. €

▸ 2018

Myynti

maailmanlaajuisesti online, matkatoimistojen kautta sekä suoraan
puhelimitse ja sähköpostitse

Asiakkaita:
Liikevaihto:

790.000
130 Mio. €
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INTER CHALET – pätevä partnerinne
Kasvuluvut lomamökkimarkkinoilla ovat menneinä vuosina olleet keskimääräistä
paremmat. Vuokratkaa Tekin lomamökkinne ja luottakaa siinä INTER CHALET:iin
Pätevyys, reilu toiminta, luotettavuus ja 45 vuoden kokemus matkanjärjestäjänä
lomamökkimarkkinoilla kuvaavat INTER CHALET erinomaisesti.
Käyttäkää hyväksenne vuokranantajana ilmaiset palvelumme
▸

Henkilökohtainen ja pätevä työntekijämme antama tuki omalla äidinkielellänne

▸

Keskimääräistä pitemmät vuokrausajat, myös pääsesongin ulkopuolella

▸

Luotettavat vuokratulot ja niiden täsmällinen, säännöllinen tilitys

▸

Aina ajan tasalla olevaa tietoa INTER CHALET- omistajaportaalista
- tärkeitä tietoja koko yhteistyöstä voidaan vaivattomasti ja ajankohtaisesti hakea
online: www.interchalet.com/vuokra
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Myyntiverkosto/Markkinointi
Mitä me teemme taataksemme lomamökkinne menestymisen ?

Myyntipartnerimme
▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

olemme aina läsnä kaikilla myyntikanavilla, on ja offline
Me työskentelemme kansainvälisesti yli
7.000 matkatoimiston kanssa

▸

▸

Me huolehdimme jatkuvasti optimaalisesta sijainnista Googlessa
Me ilmoittelemme kaikissa tärkeissä
saksalaisissa sanomalehdissä
Me lähetämme säännöllisesti uutiskirjeitä yli 100.000 asiakkaalle ja matkatoimistolle

▸

Me estittäydymme Saksassa kaikilla
tärkeillä lomamessuilla omalla osastollamme
Me toimitamme yli 10.000 toimitukselle
ja online-lehtipalvelulle ajankohtaista
informaatiota
Me järjestämme yhteisiä tapahtumia
paikallisten ja kansainvälisten matkailun
edistämiskeskusten kanssa

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Thomas Cook matkatoimistot
DERPART matkatoimistot
Wolters
u.v.m.

Te löydätte meidät myös täältä:
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Maailmanlaajuinen Web ja interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

INTER CHALET’n myötä hyödytte maailmanlaajuisesta Web-myynnistä, mikä lisää varausmääriänne ja liikevaihtoanne.

Mökkinne – 365 päivää kellon ympäri varattavissa internetissä
www. interchalet.com
▸ keskimäärin 150.000 kävijää viikossa
▸ kotisivut saksaksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja puolaksi
yli 2.500 Online-Partneria
▸ kansallisia ja kansainvälisiä
▸ esimerkiksi: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters

Mistä varauksemme tulevat ?
▸

70 % internetin kautta

▸

20 % matkatoimistojen
kautta

▸

10 % puhelimitse,
faksilla j.n.e.
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mobile Homepage Älypuhelimille
▸ helppo etsiä ja varata
via Sosiaalinen Media
▸ esimerkiksi: Facebook ja Instagram

Te olette kiinnostunut yhteistyöstä?
Ottakaa silloin meihin yhteyttä.
▸
▸
▸

Me tulemme käymään ja arvioimme lomamökkinne/-asuntonne
Me neuvottelemme sitoumuksetta ja seikkaperäisesti
Me teemme konkreettisen sopimuksen (Sopimusaika 1 vuosi)

Sopimuksen syntyessä valokuvaamme kohteen ja täytämme yksityiskohtaisen
kuvauslomakkeen.lomamökistänne sen esittelyä varten internetissä ja/tai katalogissanämä kaikki palvelumme ovat Teille maksuttomia.

Yhteistyökumppanin mielipide
Herra Paolo Osella,
Asti, Italia
„INTER CHALET on minulle
luotettava ja varma partneri.
Olen kolmen loma-asuntoni
varauksiin erittäin tyytyväinen
ja arvostan kovasti täsmällisiä
tilityksiä.“
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Palvelumme Teille
Yhteistyökumppanin mielipide

Kun olette päätynyt yhteistyöhön kanssamme, saatte seuraavanlaiset
palvelut

Herra Alain Lorin,
Grasse, Ranska
„Me jatkamme sopimustamme
jo vuosia INTER CHALET´n
kanssa, ja aina olemme olleet
erittäin tyytyväisiä. Olemme
äärettömän iloisia mahtavasta
yhteistyöstä, mitä ylläpidämme
INTER CHALET´n kanssa, sekä
palvelun laatuun.“
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▸

Selvästi muotoillut ja ymmärrettävät
sopimusehdot

▸

Huolehdimme varausten kaikista
toimenpiteistä (sisältäen kyselyt ja
muun kirjeenvaihdon)

▸

Täsmälliset maksusuoritukset sopimuksessa sovittuina maksuaikoina, yleensä
kuukausittain

▸

Työntekijämme vuotuinen vierailu
(Product Manager). Henkilökohtainen
keskustelu

▸

Varausosastomme kokeneen työntekijän
tuki - henkilökohtaisesti koko sesongin
ajan

abc

▸

Huolehdimme teille kaikki tarvittavat
materiaalit,mitkä helpottavat vuokrausta: mökkiohjeet, inventaariohjeet,
kuittilomakkeet
Tärkeiden tietojen nopea toimitus
(asiakkaan nimi, matka-aika, erikoistoiveet) ja aktuelli varaustilanne - myös
haettavissa online omistajaportaalista

▸

Välitön tieto asiakkaan mielipiteestä

▸

Luotettavat vuokratulot: varauksen
peruuntuessa onnistumme yleensä
vuokraamaan kohteen uudelleen tai
maksamme 80 % asti vuokrahinnasta

▸

Yhteistyökumppanin mielipide
Herra Hans Zitzelsberger,
Bischofmais, Saksa

Palvelumme ovat Teille maksuttomia

"INTER CHALET on ollut pätevä
ja luotettava partneri. Yhteistyö
on ollut juuri sellaista kuten
kuvittelimmekin: helppoa ja
mutkatonta. Suosittelemme
INTER CHALET´a mielellämme
muillekin mökin omistajille."
Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸
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Esimerkki-kuvaus Internet
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Yhteystiedot

Tanska

Suomi

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Saksa
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Florida/USA
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
Ranska
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italia
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Kroatië
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Nederland
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Noorwegen
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Oostenrijk
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portugal
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Ruotsi
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Sveitsi
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Espanja
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
Tsekki
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Unkari
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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