
EFEKTYWNY WYNAJEM
Oferujemy profesjonalne wsparcie przy  

wynajmie domów i apartamentów wakacyjnych



Usiądź wygodnie i pozwól,  
aby Twoja nieruchomość 
wakacyjna pracowała  
na Ciebie.
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Dwie tradycyjne firmy, jedna obietnica: Pomoc  
właścicielom w profesjonalnym wynajmie wakacyjnym. 
Kilka lat temu Interhome i Interchalet połączyły się 
tworząc Interhome Group, która należy do Hotelplan 
Holding AG, będącego częścią Migros.

Gwarantujemy godne zaufania zarządzanie i efektywny 
marketing Twojej nieruchomości. Jednocześnie możemy 
szybko i sprawnie zaspokoić potrzeby i życzenia  
naszych wspólnych gości.

Niezależnie od tego, czy jest to dom wakacyjny, domek 
lub penthouse - położony nad morzem, w górach lub w 
mieście: Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości wa-
kacyjnej w regionie turystycznym, chętnie pomożemy 
w marketingu i wynajmie twojego obiektu.

INTERHOME GROUP
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		Wysoki poziom  
obłożenia dzięki  
obecności na wielu 
dobrze znanych  
platformach.

		Wsparcie finansowe: 
Zyski z wynajmu pomogą 
w utrzymaniu nierucho-
mości i pozwolą na 
przeprowadzenie prac 
remontowych. 

		Pomoc na miejscu: 
nasze biura lokalne  
i partnerzy będą zarzą-
dzać Twoją nieruchomo-
ścią wakacyjną.

		Wykorzystaj nasze 
wspólne doświadczenie  
i fachową wiedzę w 
wynajmie wakacyjnym.

Interchalet to nasza wiodąca marka na  
niemieckim rynku dzięki swojej wyjatkowej  

reputacji i lojalnym klientom

Interhome posiada najszerszą ofertę obiektów  
wakacyjnych w Europie, z 90 biurami lokalnymi

w najpiękniejszych regionach turystycznych

NASZE MARKI



Zarabianie pieniędzy

Globalna dystrybucja

Elastyczne rozwiązania

Obsługa na miejscu

Wynajmuj i zrelaksuj się

Wynajmuj ze specjalistami

• Regularny dochód z wynajmu
• Optymalne obłożenie
• Punktualne płatności

• Światowa rozpoznawalność
• Międzynarodowy rynek
• Obsługa Klienta 24/7

• Prywatni właściciele i agencje
• Samodzielne zarządzanie lub  

pełna obsługa
• Zróżnicowana integracja  

interfejsu partnerów

• Profesjonalne zarządzanie sprzedażą
• Przekazywanie kluczy i sprzątanie
• Wsparcie prawne

• Osobisty konsultant
• Brak obciążenia operacyjnego
• Darmowe ubezpieczenie

• Eksperci w wynajmie domów i  
apartamentów wakacyjnych z  
50 letnim doświadczeniem

• Zostań członkiem naszej globalnej  
rodziny właścicieli domów wakacyjnych.

DLACZEGO INTERHOME GROUP?
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TYDZIEŃ GRATIS!
Spędź urlop za darmo w obiekcie 
wakacyjnym właściciela Interhome 
Group. W zamian za to inny właściciel 
Interhome Group może bezpłatnie 
spędzić tydzień w Twoim obiekcie 
wakacyjnym raz w roku.



8

NAJLEPSZY SPOSÓB PREZENTACJI

Profesjonalna prezentacja  
gwarancją sukcesu

■	 Z przyjemnością pomożemy Ci w  
prezentacji Twojej nieruchomości  
poprzez: 

• Szczegółowy opis domu wakacyjnego 
w kilkunastu językach

• Profesjonalne zdjęcia 

■	 Promocja Twojej nieruchomości za  
pośrednictwem wszystkich kanałów 

sprzedaży, zarówno nowoczesnych,  
jak i tradycyjnych.

■	 Potencjalni Goście będą mogli  
zarezerwować Państwa nieruchomość 
za pośrednictwem różnych kanałów, 
w tym:

• strony internetowe Interhome  
oraz Interchalet, dostępne na 33  
domenach w 15 językach;

• Wiodące portale internetowe do  
rezerwacji online;

• Wiodący na rynku pracodawcy

• Broszury wakacyjne dostępne  
w biurach podróży

• Dedykowane platformy w  
mediach społecznościowych;

■	 Regularnie wysyłamy newslettery, 
e-maile i spersonalizowane oferty,  
aby pozostać w stałym kontakcie  
z naszymi Klientami.

■	 Nasi wspólni Klienci mogą uzyskać 
pomoc i porady 24 godziny na dobę, 
kontaktując się z naszą infolinią.
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NASZA MIĘDZYNARODOWA SIEĆ SPRZEDAŻY

Jesteśmy tam, gdzie są nasi Klienci

Nasi Klienci mogą wybierać spośród 40 000 nieruchomości  
wakacyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Każdego  
roku ponad 1,4 miliona Gości spędza w naszych domach  
wakacyjnych ponad 11 milionów noclegów.

Około dwóch trzecich naszych Klientów dokonuje rezerwacji 
przez Internet. Dlatego bardzo dbamy o nasze platformy  
internetowe: www.interhome.pl i www.interchalet.pl. Wszystkie 
oferty można również zarezerwować telefonicznie – na całym 
świecie, w 15 językach, 24 godziny na dobę.

*na podstawie liczby rezerwacji

Pochodzenie  
gości*

Najpopularniejsze  
kraje podróży*

Inne
12 %

Inne
9 %
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Nasi partnerzy 

Jesteśmy obecni we wszystkich kanałach 
sprzedaży. Możliwość rezerwacji naszych 
obiektów w 55 000 miejsc online i offline.

I wiele więcej …
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SKORZYSTAJ Z OPIEKI 
LOKALNEGO BIURA

Wszędzie tam, gdzie jest oddział  
Interhome Group z lokalnym biurem lub  
lokalnym partnerem, możemy zaoferować 
pełny pakiet usług.

Korzyści:

■	 Twój obiekt wakacyjny zostanie dokładnie  
posprzątany między dwiema rezerwacjami i przygo-
towany dla następnych gości.

■	 W przypadku Twojej nieobecności zajmiemy się  
Twoim domem wakacyjnym i będziemy go sprawdzać 
w regularnych odstępach czasu.

■	 Pod koniec sezonu sprawdzamy Twoją nieruchomość 
wakacyjną, i sporządzamy dla Ciebie raport z  
kontroli i w razie potrzeby proponujemy ulepszenia  
lub naprawy.

■	 Przed rozpoczęciem sezonu przygotowujemy  
dom/apartament dla kolejnych gości.
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Nasz zespół chętnie pomoże  
Tobie i Twoim gościom w około  

200 lokalizacjach.

Oobsługa klienta

Przyjazd / Wyjazd

Zarządzanie jakością

Zarządzanie nieruchomością
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DBAMY O  
WASZYCH GOŚCI…

Zajmujemy się kompleksowo nie tylko 
właścicielami, ale również Klientami.

Nasi doświadczeni pracownicy są do dyspozycji  
Klientów w ponad 200 miejscowościach wakacyjnych. 
Biura lokalne zajmują się wydawaniem kluczy do 
domów i apartamentów wakacyjnych oraz załatwia-
niem wszelkich formalności z Klientami, takimi jak 
pobieranie kaucji i kosztów dodatkowych płatnych na 
miejscu.

Jesteśmy na miejscu do dyspozycji Klientów i służymy 
pomocą w przypadku pytań dotyczących pobytu przez 
całą dobę – telefonicznie lub osobiście.

Oferujemy Klientom możliwość zamówienia i opłacenia 
podczas rezerwacji lub na miejscu dodatkowych  
świadczeń do rezerwacji, takich jak wysokie krzesełka 
dla dzieci, łóżeczka lub łóżka dodatkowe.
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…LUB ZRÓBCIE TO SAMI  
NA MIEJSCU.

Jeśli nie macie takiej możliwości  
wyznaczcie zaufaną osobę, która będzie 
w Waszym imieniu zajmować się Gośćmi.

Możecie samodzielnie zarządzać swoim domem, lub 
powierzyć to wybranej przez siebie osobie.

Do zadań osoby zajmującej się domem należy  
między innymi:

■	 dokładne sprzątanie całego obiektu wakacyjnego 
przed przyjazdem nowych Gości

■	 wydawanie kluczy i oprowadzanie Gości po  
wynajmowanym domu lub apartamencie wakacyjnym

■	 pobieranie kaucji i opłat klimatycznych

■	 rozliczanie kosztów dodatkowych

■	 odbiór kluczy i sprawdzenie obiektu pod kątem  
ewentualnych szkód w dniu wyjazdu Gości

■	 regularne kontrole obiektu wakacyjnego
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WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Łatwy dostęp do ważnych informacji

■	 Będąc naszym właścicielem otrzymasz indywidualny dostęp  
do strony online. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzać 
wszystkie ważne informacje i być na bieżąco z listą rezerwacji 
zarówno tych, które mają odbyć się w najbliższym czasie,  
jak również tymi, które już się zakończyły.

■	 Planujesz urlop w swoim obiekcie wakacyjnym? Nie ma  
problemu! Samodzielnie możesz założyć rezerwację  
własną online.

■	 Raz w tygodniu otrzymasz od nas aktualną listę rezerwacji.



Z NAMI POCZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE

Oferowany przez nas  
pakiet ubezpieczeń zapewnia  
maksymalną ochronę.

Ubezpieczenie na wypadek szkód  
wyrządzonych osobom trzecim
Dzięki bezpłatnemu ubezpieczeniu  
ERV twój obiekt wakacyjny wraz z  
umeblowaniem i sprzętem objęty jest 
ochroną ubezpieczeniową. Ogromną 
zaletą tego ubezpieczenia jest fakt,  
że nie trzeba sporządzać protokołów 
szkody. W przypadku, gdy w trakcie  
pobytu Gości coś ulegnie zniszczeniu, 
wystarczy zgłosić zaistniałą szkodę 
elektronicznie i otrzymać zwrot kosztów.

Ubezpieczenie działa w  
następujących przypadkach:

■	 Ochrona przed niewypłacalnością:  
W przypadku, gdy organizator  
będzie niewypłacalny (przed lub w  
trakcie wyjazdu).

■	 Ubezpieczenie odpowiedzialności  
cywilnej organizatora:
działa w przypadku, gdy w obiekcie  
ulegną wypadkowi Goście lub  
uszkodzeniu ulegnie ich mienie.

■	 Ubezpieczenie odpowiedzialności  
cywilnej firmy: 
Działa w przypadku, gdy do szkody  
w obiekcie doprowadzi pracownik  
naszej firmy.
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myhome.at@interhome.group

 
myhome.be@interhome.group

 
myhome.ch@interhome.group

 
myhome.cz@interhome.group

 
myhome.de@interhome.group

myhome.dk@interhome.group

myhome.es@interhome.group

myhome.fi@interhome.group

 
myhome.fr@interhome.group

 
myhome.gr@interhome.group

 
myhome.hr@interhome.group

myhome.hu@interhome.group

myhome.it@interhome.group

myhome.nl@interhome.group

myhome.no@interhome.group

myhome.pl@interhome.group

myhome.se@interhome.group

myhome.uk@interhome.group

myhome.us@interhome.group

myhome@interhome.group

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś  
w sprawie nawiązania współpracy.

  Austria 

  Belgia
  Luksemburg 

  Szwajcaria 

  Republika Czeska
  Słowacja 

  Niemcy 

  Dania

  Hiszpania
  Portugalia 

  Finlandia 

  Francja 

  Grecja

  Chorwacja

  Węgry

  Włochy 

  Niderlandy

  Norwegia

  Polska

  Szwecja

  Wielka Brytania
  Irlandia

  USA

Inne kraje





myhome.interhome.group


