
Wyndham Hibrit Çözümleri
Yerel olarak toplanın, Sanal olarak bağlanın

Hibrit toplantı imkanlarımızla size ilham verelim ve her 
katılımcının güvenliğini garanti ederken siz hedeflerinizi 

karşılayacak yeni bir deneyim oluşturun.

Katılımcı otellerimiz, birden çok destinasyonda 
aşağıdaki servisler aracılığı ile benzersiz hibrit 
deneyimleri sunmaktadır:

Toplantı ve etkinlikler alanlarında gelişmiş sağlık ve 
güvenlik önlemleri

Sosyal mesafeli esnek toplantı tasarımı Flexible 

Esnek anlaşma şart ve koşulları*

Hibrit etkinliğinizin proje yönetimi

Etkinlik öncesi prova

Canlı yayın akışlı sanal platform

Platform analizi

Veri koruması

Sanal ekip aktivite çözümleri

Tek RFP = Tek Kontak

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin

Hüküm ve Koşullar 

*Belirli otellerde mevcut olan esnek şartlar ve avantajlarla grup toplantınızı veya etkinliğinizi rezerve edin. Hüküm ve koşulların tamamı için buraya tıklayın.

Etkinlik Teknolojisi ortağı Wyndham Hotels & Resorts EMEA tarafından tavsiye edilmektedir. Üçüncü Taraflar, Nihai Müşteriler ve Bireysel Oteller, birlikte çalışıp çalışmama kararı üzerinde tam ve tam kontrole sahiptir. önerilen 
ortak. Wyndham Hotels & Resorts EMEA, üçüncü şahısların ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni, açık veya yasal herhangi bir garanti vermez veya sunmaz.Bu Teklif ile ilgili olarak haklar, 
unvan, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk. Wyndham Hotel Group LLC, ebeveynleri, yan kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, çalışanları, yüklenicileri ve acenteleri Hibrit Etkinlik Teklifinin kullanımından kaynaklanan 
veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Etkinlik Teknolojisi Ortağı: Wyndham Hotels & Resorts'un sahip olduğu ortak şirket hibrit platformu yayınlamayı seçti. Üçüncü 
Taraf Toplantı Aracıları: Bir organizasyon tarafından bir mekana kaynak sağlamak, bir etkinliği tam olarak sunmak veya bir toplantıyı tamamlamak için görevlendirilen üçüncü taraf toplantı planlayıcıları iç ekip. Nihai Müşteriler: 
Etkinliği Bireysel Oteller Bireysel Otellerinden birinde düzenleyen son müşteri: Etkinliğin gerçekleştiği, yönetilen veya franchise Wyndham Hotels & Resorts oteli.

© 2020 Wyndham Hotel Group LLC. Her hakkı saklıdır. Çoğu otel bağımsız olarak sahip olunur ve işletilir. Sınırlı sayıda otel bir bağlı kuruluş tarafından yönetilmektedir. Herhangi bir özel belgede aksi belirtilmedikçe
formlar veya sayfalar, bu Koşullar, içeriği, ekleri veya diğer kaynaklarımıza bağlantılar, Wyndham Hotel Group LLC'nin önceden

ÇOKLU ODALAR

Katılımcılar, sosyal 
mesafeyi garanti altına 
almak için farklı toplantı 
odalarına bölünmüştür.

YAYIN YAPMAK

Wyndham otellerimizden 
birinde bir grup toplanır ve 

etkinlik harici bir izleyici 
kitlesine sunulur.

BİRLEŞTİRİLMİŞ HUBLAR

Katılımcılar Wyndham 
otellerimizden birinde buluşur ve 

sanal olarak diğer Wyndham 
otellerine bağlanır.

Teknoloji ortağımızla etkileşimli katılım sağlayan hibrit etkinlik çözümlerimizi keşfedin

Wyndham'daki
hibrit etkinlikler

Wyndham 

hibrit teklifimiz

Hibrit etkinlikler 
 için onaylı 
Wyndham 
teknoloji

ortağı

Tek RFP

=

Tek Wyndham 
kontak

Her etkinliğe 
özel hibrit

toplantı uzmanı

BAĞLANTILI OTELLER

Hibrit bağlantılı Wyndham 
otellerimizin listesini 
görmek için buraya 

tıklayın.

Etkinliği nizden nasıl puan kazanabileceği nizi öğrenmek içi n burayı tıklayın.

https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/hotel-deals/mice-recovery
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham-rewards/go-meet
https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/about-us/count-on-us-meetings-events
https://www.wyndhamhotels.com/tr-tr/meetings/hybrid-meetings-events
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