
Więc co nowego?

Świeża marka dla nowoczesnego programu Program tak duży jak ten
potrzebuje marki, którą świat może pokochać i zrozumieć. Poznaj
nagrody IHG One. U podstaw IHG One Rewards chodzi o to, aby
prawdziwi ludzie opiekowali się prawdziwymi ludźmi, promowali
indywidualność i nagradzali gości w sposób, który dla nich działa.
Nasza nowa marka zawiera przeprojektowane logo z pojedynczą
ikoną „Jeden”. „Jeden” w programie IHG One Rewards to ukłon w
stronę długoterminowych wartości naszego nowego programu: „One
You” – święto indywidualności i „One Future” – nasze zobowiązanie
do wywierania pozytywnego wpływu na naszych ludzi i społeczności i
naszej planety. Wyjątkowy wybór i wartość Program IHG One
Rewards zaoferuje członkom wiodącą w branży wartość i nowe,
ekscytujące korzyści, które poprawią ich pobyty.

Najważniejsze cechy nowego programu to:

Szybsze zarabianie: nowy poziom i struktura zdobywania punktów
bonusowych ogłoszona w styczniu, która obejmuje nowy poziom Gold
Elite z wiodącą w branży strukturą punktów bonusowych 40% oraz
zmienioną nazwę poziomu Diamond Elite (wcześniej Spire Elite),
wejdzie w życie 13 kwietnia, co pozwala członkom szybciej zdobywać
więcej punktów i szybciej zdobywać nagrody.

Większe korzyści:



Dalsze ulepszenia i nowe korzyści dla członków zostaną uruchomione
na początku czerwca:

● Bezpłatne śniadanie dla członków Diamond Elite jako wybór
powitalny

● Ekskluzywny dostęp do promocji rabatowych Reward Night dla
członków Platinum Elite i Diamond Elite

● Więcej możliwości podwyższenia standardu pokoju dla członków
Elite (w tym apartamentów dla członków Diamond Elite) oraz
wcześniejszego zameldowania i późnego wymeldowania, jeśli
są dostępne

Wyjątkowy wybór:

Zdając sobie sprawę, że nie ma dwóch członków podróżujących w ten
sam sposób, na początku czerwca wprowadzamy Milestone Rewards
– nową, technologiczną platformę, która pozwoli członkom wybrać
nagrody, które są dla nich najważniejsze. Już od 20-dniowych
pobytów członkowie będą mieli do wyboru różne nagrody co 10 do
100 nocy. Te wybory nagród obejmują punkty bonusowe, nagrody w
postaci posiłków i napojów o wartości 20 USD, potwierdzane
uaktualnienia do apartamentu oraz roczne członkostwo w poczekalni.


