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Scandic Friends firar 2 miljoner medlemmar
- Nytt rekord för branschens största lojalitetsprogram
Hotellbranschens största lojalitetsprogram, Scandic Friends, firar två miljoner
medlemmar. Det blev Ragnhild Fryd Johnsen som tog lojalitetsprogrammet över den
magiska gränsen. När hon anlände till Scandic Sjølyst i Oslo blev hon uppvaktad och som
den första medlemmen någonsin premierad med ”Topfloor by invitation” – den högsta
medlemsnivån med utvalda förmåner under en hel livstid.
Scandic Friends lanserades för nio år sedan. Det blev snabbt Nordens största lojalitetsprogram
inom hotellbranschen och har kontinuerligt utvecklats sedan dess.
- Service är vår passion och med vårt lojalitetsprogram får vi chansen att ge våra mest frekventa
kunder bättre erbjudanden och mer personlig service varje dag. Nästa år fyller vi tio och tar
ytterligare ett kliv när vi lanserar ett nytt program med nya förmåner, ökad flexibilitet och en
sömlös digital interaktion. Då känns det fantastiskt att ha Ragnhild Fryd Johnsen och våra övriga
2 miljoner medlemmar med på resan, säger Frank Fiskers, koncernchef & VD Scandic Hotels.
Ragnhild Fryd Johnsen välkomnades med blommor och champagne när hon checkade in på
Scandic Sjølyst.
-Helt fantastiskt! Jag har precis börjat nytt jobb vilket innebär en hel del resande, så detta
kommer helt perfekt i tiden. Självklart hoppas jag även kunna bo på Scandic utanför tjänsten,
men nu ser jag fram emot att ta del av förmåner och njuta av alla goda frukostar jag har framför
mig! säger Ragnhild Fryd Johnsen från Bergen i Norge.
Scandic Hotels har 230 hotell i Norden, Polen, Belgien och Tyskland dit medlemmar kan resa
med fördelaktiga villkor. Scandic Friends har två miljoner medlemmar fördelade över 36
nationaliteter. Programmet baseras på antalet hotellnätter och är uppdelat på fyra nivåer. Alla
stamgäster erbjuds dagstidning, poäng och frinätter, stamgästkvällar, rabatt i restauranger och
hotellshop samt förmånliga erbjudanden under helger och semesterperioder. Till detta adderas
skräddarsydda kunderbjudanden som exempelvis konsertbiljetter.
Under juni månad fortsätter firandet av programmet tillsammans med medarbetare, medlemmar
och kunder på Scandics hotell.
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