Vážená pani predsedníčka, Vážený pán predseda OZ SR !
Opatrenia vlády a krízového štábu SR v súvislosti s COVID 19 sa najviac dotýkajú práve cestovného
ruchu a hlavne mestských hotelov. Väčšina z nich rozmýšľa ako ďalej. Prepúšťať ? zatvoriť ? prerobiť
? Každý hľadá spôsob ako prežiť toto obdobie.
Inak tomu nie je ani v spoločnosti SOREA, kde prevádzkujeme krásny štvorhviezdičkový hotel SOREA
REGIA v atraktívnom prostredí bratislavského hradného vŕšku s výhľadom na Dunaj www.sorea.sk/regia
Rozhodli sme sa za zvýhodnené ceny ponúknuť dlhodobé ubytovanie s rôznymi službami a benefitmi
v rámci pobytu - viď. leták v prílohe. Preto vás chceme poprosiť , aby ste vašou cestou oslovili OZO,
prevádzky, fabriky, podniky, banky, sporiteľne, malo a veľko obchody ....
a preposlali im nižšie uvedenú ponuku hotela SOREA REGIA, Bratislava aj s letákom. Môže sa jednať
o dlhodobé ubytovanie pre obchodných partnerov, zamestnancov, ale aj rodinných príslušníkov či
študentov, ktorí potrebujú ubytovanie v hlavnom meste.
Za vašu ochotu vám vopred ďakujeme!
S pozdravom
Ing. Torokova Beata, obchodny a marketingovy riaditel
Riaditelstvo spolocnosti SOREA,
Odborarske nam. 3, 815 70 Bratislava, SR
tel: +421/2/50239170 fax: +421/2/55565806
torokova@sorea.sk
www.sorea.sk

_______________________________________________________________
Váženápani., / Vážený pán/, Vážení obchodní partneri
dovoľujeme si Vám ponúknuť dlhodobé ubytovanie a služby Hotela **** SOREA REGIA Bratislava pre vašich
zamestnancov, alebo obchodných partnerov, ktorí potrebujú ubytovanie na dlhšie časové obdobie.
Pripravili sme špeciálny cenník ubytovania na mesiac spolu s rôznymi benefitmi a zľavami vrámci
stravovacích služieb.
V prílohe si dovoľujeme zaslať ponukový list s uvedením našej cenovej ponuky vrátane zliav.
Zároveň by sme Vás radi informovali, že máme v ponuke aj izby s využitím počas dňa - ako home office.
Ceny od závislosti dĺžky pobytu a počtu ubytovaných vieme upraviť k vzájomnej spokojnosti.
Parkovanie majú hostia zabezpečené priamo pred hotelom na parkovisku pre 50 osobných motorových
vozidiel. Parkovisko ako i celé okolie hotela je monitorované kamerovým systémom.
Budeme veľmi radi, keď využijete vy alebo vaši hostia naše služby a bude nám cťou vám tieto služby
ponúknuť .
V prípade záujmu prosím kontaktujte nás.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
S úctou
Ing. Iveta Lapšanská
riaditeľka Hotela **** SOREA REGIA
Bratislava
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mob: 421 918 665 440 tel: 421-2-32112870
Hotel**** SOREA Regia, Bratislava
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