Arrendar com sucesso
Juntos conseguimos mais

Casas de férias
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Quem é a INTER CHALET?
A INTER CHALET é um dos maiores operadores especializados no arrendamento de casas e
apartamentos para férias a nível internacional. A empresa foi fundada em 1974 e tem a sua
sede na Alemanha, em Freiburg im Breisgau.

Desenvolvimento
▸ 1994
Clientes:
316.000
Volume
de negócios: 47 Milhões €

Oferta

▸ 2000

mais de 26.000 casas e apartamentos para férias

Regiões alvo

15 países na Europa assim como na Florida/EUA

Clientes

790.000 clientes em 2018

Volume negócios 130 Milhões Euro em 2018
Equipa

Clientes:
550.000
Volume
de negócios: 86 Milhões €
▸ 2006

Clientes:
654.000
Volume
de negócios: 99,5 Milhões €

270 colaboradores na Alemanha e no exterior
▸ 2010

Apresentação

na Internet e em 7 catálogos

Distribuição

mundial on-line, através de agências de viagens e diretamente através
telefone e e-mail

Clientes:
847.000
Volume
de negócios: 127 Milhões €
▸ 2018

Clientes:
790.000
Volume
de negócios: 130 Milhões €
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INTER CHALET – O seu parceiro competente
O mercado de casas para férias apresentou nos últimos anos taxas de crescimento
acima da média. Arrende também a sua casa ou apartamento para férias e confie na
INTER CHALET!
Competência, seriedade, confiança e mais de 45 anos de experiência como operador
especializado no mercado de arrendamento para férias caracterizam a INTER CHALET.
Beneficie como senhorio do nosso serviço gratuito
▸

acompanhamento pessoal e competente na sua língua pelos nossos colaboradores

▸

sucesso no arrendamento com taxas de ocupação acima da média, também nas
épocas baixas

▸

rendas fiáveis e pagamentos pontuais e regulares

▸

atualização permanente através plataforma: INTER CHALET-Para Proprietários
- acesso confortável a informações importantes acerca da parceria com atualização
online diária: www.interchalet.com/arrendar
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Rede de distribuição/Marketing
Os nossos parceiros
na divulgação

O que fazemos para arrendar com sucesso
a sua casa ou o seu apartamento de férias?

▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

presença em todos canais de
distribuição, on- e offline
colaboramos numa escala internacional
com mais de 7.000 agências de viagens

▸

▸

fazemos um posicionamento contínuo
e optimizado no Google
colocamos anúncios em todos os jornais
diários alemães de maior importância
enviamos regularmente boletins
informativos a mais de 100.000 clientes
e agências de viagens

▸

participamos com stand próprio nas
maiores e mais importantes feiras de
turismo na Alemanha
fornecemos informações atuais a mais
de 10.000 redacções editorais e
assessorias de imprensa on-line
organizamos ações conjuntas com
os postos de turismo regionais e
internacionais

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Thomas Cook
agências de viagens
DERPART agências de viagens
Wolters
e muitos mais

Também nos encontra em:
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World Wide Web e interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

De onde vem
as nossas reservas?
▸

70 % através da Internet

▸

20 % através de agências
de viagens

▸

10 % através de telefone,
fax, etc
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Com a INTER CHALET beneficia da divulgação através da World Wide Web e assim do
aumento das reservas e do crescimento de vendas.

A sua casa – 365 dias disponível na internet dia e noite
em interchalet.com
▸ em média 150.000 visitantes por semana
▸ sitio em Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês e Polaco
em mais de 2.500 parceiros on-line
▸ nacional e internacional
▸ por exemplo: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
em sítios móveis para Smartphones
▸ fácill procura e reserva
via Social Media
▸ por exemplo: Facebook e Instagram

Tem interesse numa colaboração?
Contacte-nos.
▸

Nós vamos ter consigo e visitamos a sua casa/apartamento de férias

▸

Nós aconcelhamos em detalhe sem qualquer compromisso

▸

Nós fazemos-lhe uma proposta concreta (prazo de contrato 1 ano)

Se resultar um contrato, tiramos imagens significativas e elaboramos
uma descrição detalhada da sua casa/apartamento para férias para a
apresentação na internet e/ou em catálogo – todos estes serviços são gratuitos.

Opinião de parceiro
Sr. Paolo Osella,
Asti, Italia
“A INTER CHALET é para mim um
parceiro fiável e sério. Estou
muito satisfeito com a ocupação
dos meus 3 apartamentos e
aprecio o pontual pagamento.“
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O nosso serviço para si
Opinião de parceiro

Se pretender uma colaboração com a INTER CHALET,
pode esperar o seguinte serviço

Sr. Alain Lorin,
Grasse, França
“Desde há muitos anos que prolongamos o nosso contrato com
a “INTER CHALET”, sempre para
nossa inteira satisfação. Estamos
absolutamente contentes com o
intercâmbio cordial que temos
com “INTER CHALET” e a qualidade do serviço.“
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▸

condições contratuais claras e
compreensíveis

▸

visita anual de colaborador responsável
(Product Manager) e conversa pessoal

▸

tomamos conta de todo o processo de
reservas (incluindo inquéritos e restante
correspondência)

▸

▸

pontual pagamento, de acordo
condições contratuais, em regra
mensalmente

acompanhamento pessoal na sua
língua nacional por colaborador na
nossa secção de reservas - durante toda
a época

▸

fornecimento de todo o material
importante e necessário para facilitar o
arrendamento: regras da casa, regras

abc

da piscina, listas de inventário, bloco de
recibos

▸

fornecimento atempado de todos dados
importantes (nome de cliente, data de
viagem, pedidos especiais) e a situação atual das reservas -também descarregável no portal para proprietários

▸

rendas fiáveis: caso uma reserva for
anulada em regra conseguimos o
aluguer a outro cliente. Se não for
possível pagamos 75 % do preço de
aluguer

Opinião de Parceiro
Sr. Hans Zitzelsberger,
Bischofmais, Alemanha

o nosso serviço é gratuito

“Na INTER CHALET encontramos
um parceiro competente e sério.
A colaboração corresponde perfeitamente á nossa expectativa.
É simples e descomplicada.
Recomendamos a INTER CHALET.“

informação imediata das opiniões dos
clientes

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸

▸
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Exemplo-Apresentação na Internet

Página 10 interchalet.com

Contato

Dinamarca

Finlândia

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

Croácia
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Holanda
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Noruega
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Áustria
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

Suécia
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Suíça
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Espanha
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
República Checa
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Hungria
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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Casas de férias

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