YOUR SECOND HOME IS FIRST
Vi är oerhört glada för att Svenska Estetikers Yrkesförbund har valt First Hotels som hotelleverantör. Vi ska göra vårt
yttersta för att era gäster och kollegor ska trivas på våra hotell. Vi har 55 hotell runt om i Skandinavien och vårt
gemensamma mål är att First Hotels ska vara ert naturliga val när Ni är på resande fot. Vi vill helt enkelt att Ni ska trivas,
även när Ni är borta.

AVTALSHOTELL FÖR Svenska Estetikers Yrkesförbund 2014
AVTALSPRISER
10 % rabatt på First Hotels i SWE/NOR/DAN

ÖVRIG INFORMATION

SÅ HÄR BOKAR DU HOTELLRUM HOS OSS

RESTAURANG
Många av våra hotell har en egen restaurang och
bar som håller hög klass. Vi serverar både a la carte
och lättare bistrorätter. Boka gärna bord i samband
med din rumsbokning och koppla av med en god
middag när du kommer fram.

•

Uppge alltid företagsnamnet – Svenska
Estetikers Yrkesförbund samt
medlemsnummer i Svenska Estetikers
Yrkesförbund för att erhålla ert avtalspris.

•

Ring direkt till hotellet, kontaktuppgifter
finner du lättast på www.firsthotels.se

•

Boka via vår hemsida – www.firsthotels.se
Ange bokningskod i samband med sökning
av lediga rum.
Bokningskod: FHCSEYF

GYM OCH WELLNESS

De flesta av våra hotell har ett gym och en
relaxavdelning med pool eller bastu. Flera hotell
erbjuder även massage och/eller
skönhetsbehandlingar.
Kom ihåg träningsväskan och badkläderna och ta
hand om dig lite extra när du är ute och reser.

FIRST MEMBER ‐ LOJALITETSPROGRAM

KONFERENSMÖJLIGHETER – FIRST MEETING

Välkommen till Skandinaviens mest fördelsaktiga
lojalitetsprogram, First Member. I samarbete med
GHA, erbjuder vi ett spännande alternativ till de
standardiserade lojalitetsprogrammen.
Fördelar:
1 använd krona = 1 poäng (+ 500 välkomstpoäng)
Sen ankomst
Fritt inträde till träningslokaler
Specialerbjudanden
20% rabatt i restaurangen på nivå 2 och 3
GHA Discovery – Lokala upplevelser
För mer info se: http://www.firsthotels.se/First‐
Member/Formaner/
Doble dipping – vi samarbetar med SAS Eurobonus
och SJ Prio, du får poäng på dessa i kombination med
FM.

Vårt konferens‐ och möteskoncept, erbjuder ett brett
urval av hotell för alla behov. Alla konferenser och
möten är unika och på First Hotels skräddarsyr vi ditt
event som du och dina gäster vill ha det.

http://www.firsthotels.se/Foretag/First‐Meeting/

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTELS!

