Vélemények és visszajelzések a Minicards DeskMapről

Ezúton szeretnék ismét rendelni a Mercure Korona részére tépős-hajtogatós térképet (akár
nagyobb mennyiségben is elfogadjuk 4-5 csomagot). A vendégeink nagyon szeretik, így
hamar elkapkodják!
Viglási-Vincze Henriette / Mrs Henriette Viglási-Vincze
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MERCURE BUDAPEST KORONA
KECSKEMÉTI UTCA 14., 1053 BUDAPEST, HUNGARY
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E-mail : h1765-fo2@accor.com
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A Minicards által kiadott térképet hasznosnak és jónak találom, különös tekintettel arra, hogy
a Hungária körút teljes egészében rajta van. Ez az összes többi térképen nem szerepel, ez
az Aréna Szálloda szempontjából gondot is jelent, de probléma a vendégeknek is, mivel ma
az egyik legforgalmasabb útvonal Budapesten.
Nagyon jó a térkép másik oldalán a megfelelő nagyságú belvárosi térkép is, mivel sok
esetben túl kicsi szokott lenni, ezáltal az idősebb emberek nehezen olvassák.
Még egyszer, az általatok kiadott térképet nagyon jónak, kezelhetőnek, és
érthetőnek tartom.
Balogh András
Szállodai üzletvezető & Minőségi Nagykövet
Danubius Hotel Arena
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
Tel:
(1) 889 5262
Mobil: 06 30 742 8262
Email: andras.balogh@danubiushotels.com
www.danubiushotels.com/arena
Szállodánk részéről csakis pozitív véleményeket tudok postázni Önnek!
Vendégeinkkel közvetlen kapcsolatban levő kollégáink kiemelik a DeskMap egyszerű és
átlátható használhatóságát és egyszerűségét. A vendégek is előszeretettel 'fogyasztják' és
kollégáink a térkép, könnyű használatával segítenek eligazodni nekik.
Nagyszerű termék, mit a jövőben is használni kívánunk, mivel megkönnyíti a vendéggel való
kommunikációt és azok tájékozódását.
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A térkép elindítását, eddigi kialakítását nagyon jó ötletnek tartjuk – mind vendégeink, mind a
csapat tagjai részéről.
Tetszik a kiszállításkor „egyben” érkező tömb könnyű szétszedhetősége, kialakítása, mérete
– még a hajtogatott térképekkel szemben is
Bár szép munka, jó vele dolgozni – az egész felület „jegyzetként” működik (firkálható).
Bízunk benne, hogy az első megjelenést még sok fogja követni és fixen számíthatunk rá a
hotelben.
Üdvözlettel

Zoltan Mohos, Hotel manager
easyHotel Budapest Oktogon – Eötvös utca 25/a, H-1067 Budapest
Tel.: +36 1 4111982, Fax: +36 1 4111983

Kedves Péter!
A térkép, amit a cégetek bocsát a vendégek rendelkezésére, rendkívül hasznos!
A vendég jól látható helyen maga fedezi fel, és nagyszerűen felhívja a figyelmet a kártyákra
is!
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Tel: (1) 889 4205
Fax: (1) 889 4208
E-mail: budapest.frontdesk@danubiushotels.com
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