Program lojalnościowy dla nowych i stałych klientów
Obowiązuje od 01.09.2017r.
Program obejmuje wszystkie imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy,
zimowiska) przez Biuro Podróży GALAKTYKA TRAVEL Sp. z o.o. oraz kursy języka angielskiego
w ramach programu GALAKTYKA ENGLISH.

„POLECAJ NAS”
 Każdy klient otrzyma 50 zł zniżki na wyjazd swojego dziecka za polecenie kolejnego uczestnika,
który nie był dotychczas klientem Biura Podróży Galaktyka Travel.
 Każdy klient otrzyma 50 zł zniżki na kurs języka angielskiego dla swojego dziecka za polecenie
kolejnego ucznia, który nie był klientem Galaktyka Travel w ramach programu GALAKTYKA
ENGLISH.
Każdy klient może polecić nieograniczoną liczbę nowych uczestników dla wyjazdów organizowanych
z Biurem Podróży Galaktyka Travel i kursów językowych Galaktyka English.
Osoba polecająca przesyła na adres mailowy biuro@galaktykatravel.pl lub dostarcza osobiście do
biura ankietę „Polecaj Nas”
Ankieta jest dostępna do pobrania na www.

KARTA STAŁEGO KLIENTA
– ZBIERAJ PIECZĄTKI I KORZYSTAJ Z RABATÓW

 Kartę Stałego Klienta Galaktyka Travel otrzyma każdy uczestnik wypoczynku, który brał udział w
koloniach i obozach organizowanych przez Biuro Podróży Galaktyka Travel w roku 2017. Kartę
należy odebrać w siedzibie biura osobiście.
 Na odwrocie karty będą przez pracownika biura nanoszone pieczątki, potwierdzające udział w
koloniach, obozach i zimowiskach, organizowanych przez Biuro Podróży Galaktyka Travel.
 Jedna pieczątka = 1 potwierdzony wyjazd
Rabaty na wyjazd:

 2-3 potwierdzone wyjazdy- zniżka 3% wartości skierowania
 4-6 potwierdzonych wyjazdów- zniżka 6% wartości skierowania
W przypadku ogłoszenia przez biuro akcji last minute lub first minute oraz zniżki okazjonalnej,
promocje nie są łączone.

Kartę Stałego Klienta Galaktyka English otrzyma każdy uczestnik kursu języka angielskiego, który
rozpoczął naukę w roku szkolnym 2016/2017 i będzie kontynuował w roku szkolnym 2017/2018
 Karty będą przekazane uczniom przez lektora języka angielskiego na zajęciach w październiku, po
uiszczeniu przez rodzica pierwszej wpłaty za kurs.
 Na odwrocie karty będą naniesione pieczątki, potwierdzające udział w kursie języka angielskiego, po
zakończeniu roku szkolnego.
 Uczniowie z roku szkolnego 2016/2017, otrzymają kartę z 1 pieczątką.
 1 pieczątka = 1 rok nauki języka angielskiego ( 2 semestry)
 Zniżki będą udzielane tylko dla pełnych wpłat za semestr.
 Każdy uczestnik kursu języka angielskiego, otrzyma również drugą Kartę Stałego KlientaGALAKTYKA TRAVEL i będzie miał możliwość korzystać z programu lojalnościowego przy zakupie
wyjazdów na kolonie, obozy, zimowiska organizowane przez Biuro Podróży GALAKTYKA TRAVEL
Rabaty na kursy języka angielskiego
 2-4 lata zniżka 5% na kurs języka angielskiego w kolejnym roku.
 6-8 lat zniżka 6% na kurs języka angielskiego w kolejnym roku.

UCZESTNICY KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OTRZYMUJĄ DODATKOWY RABAT NA
PIERWSZY WYJAZD NA KOLONIE, OBÓZ LUB ZIMOWISKA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO
PODRÓŻY GALAKTYKA TRAVEL W OKRESIE ZIMA - LATO 2018 na kwotę 50 ZŁ ZAKUPIONE
BEZPOŚREDNIO W BIURZE.
RABATY z Programu POLECAJ NAS oraz KARTY STAŁEGO KLIENTA SĄ ŁĄCZONE !!!!!

