Sayısız destinasyon. Tek kaynak.
Sektörün en heyecan verici seyahat acentesi eğitim ve ödül programı Famous Agents size ve müşterilerinize dünyanın
dört bir yanındaki Raffles, Fairmont, Swissôtel, onefinestay ve katılımcı Sofitel ve Pullman işletmelerinde olağanüstü
seyahat fırsatları sunuyor.
Famous Agents’a katılarak kapsamlı bilgi ve özel seyahat promosyonları alabilirsiniz. Müşterileriniz için
katılımcı işletmelerimizde her rezervasyon yaptığınızda muhteşem ödüller almak için kullanabileceğiniz puanlar
kazanabilirsiniz.
famousagents.frhi.com adresini ziyaret ederek hemen kaydolun.
Zaten üye misiniz? Famous Agents’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi görmek için arka sayfaya bakın.

Eğitici bir seyahat acentesi programı
Famous Agents üyesi olarak e-öğrenme platformumuz
Learn With Us ile AccorHotels markaları hakkında daha

Müşterilerinizin rezervasyonlarını takip etmek çok kolay
• GDS aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için Özel Talimatlar (SI)

fazla bilgi edinebilirsiniz. Programımız ve markalarımızın

alanına “FA” yazın ve altı haneli Famous Agents numaranızı girin (ör.

eşsiz özellikleri hakkında bilgi edinmenin yanında bonus

FA123456).

Famous Agents puanları da kazanabilirsiniz! Dünya
genelinde çok sayıdaki destinasyonda size ve müşterilerinize
misafirperverliğimizi gelip görmeniz için fırsatlarla
dolu bir dünyanın kapılarını açan özel tekliflerden de
yararlanabilirsiniz.
Heyecan verici ödüller sizi bekliyor
Müşterilerinizi katılımcı işletmelere her gönderdiğinizde hem tüm
oda kategorilerindeki hem de toplu rezervasyonlardan heyecan
verici ödüller için kullanabileceğiniz puanlar kazanabilirsiniz. Siz
sadece rezervasyon sırasında Famous Agents numaranızı söyleyin,
puanlarınız müşteriniz çıkış yaptıktan sonra yaklaşık 10 gün
içinde Famous Agents hesabınıza eklensin.

• raffles.com, fairmont.com veya swissotel.com aracılığıyla online
yapılan rezervasyonlar için Famous Agents alanına “FA” yazın ve altı
haneli Famous Agents numaranızı girin (ör. FA123456).
• onefinestay işletmelerindeki rezervasyonlar için rezervasyon
yetkilisine altı haneli Famous Agents numaranızı söyleyin.
• Çağrı merkezlerimiz aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için
rezervasyon yetkilisine altı haneli Famous Agents numaranızı
söyleyin.
• Toplu rezervasyonları Famous Agents rezervasyon takip sisteminde
kendiniz takip etmelisiniz. Tek yapmanız gereken hesabınıza giriş
yapıp “Toplu rezervasyonlarımı gönder” üzerine tıklamak. Daha
sonra bir defada en fazla altı rezervasyon gönderebileceğiniz Toplu
Rezervasyonlar sayfasına yönlendirileceksiniz.

Müşteri rezervasyonları için
ABD/Kanada +1 866 840 8077

Güney Afrika +800 982 083

Bermuda +1 800 204 5699

İspanya +900 937 684

Brezilya +800 891 3666

Tayland +1 800 1562 045 701

Kuzey Çin +10 800 714 1362

Diğer tüm ülkeler +1 506 387 0381

Güney Çin +10 800 140 1357
Endonezya +180 3018 5698
İtalya +800 789 346

Ayrıntılı bilgi için
Lütfen famousagents@accor.com adresine e-posta gönderin
veya +1 506 387 0387 (uluslararası) ya da 1 866 326 6875
(Kuzey Amerika’da ücretsiz) numaralı telefonu arayın.
Famous Agents üyesi değil misiniz?
famousagents.frhi.com adresini ziyaret ederek hemen kaydolun.

GDS zincir kodu olarak Raffles için YR, Fairmont için FA,
Swissôtel için SL, Sofitel için SB ve Pullman için PU kullanın.

