
Sayısız destinasyon. Tek kaynak.
FRHI Hotels & Resorts, ödüllü üç markası aracılığıyla olağanüstü hizmet sunmaktan gurur duyuyor. 
Her biri bulunduğu yerin simgesi haline gelmiş Raffles Hotels & Resorts eşsiz zarafet ve cazibesi ile 
rakipleriyle arasında fark yaratıyor. Fairmont Hotels & Resorts emsallerine örnek olacak güler yüzlü 
hizmet ve otantik mekânlar sunuyor. Swissôtel Hotels & Resorts, Swiss kalitesini yeni çağdaş tasarım  
ve kişisel hizmet anlayışı ile buluşturuyor.

Sektörün en heyecan verici seyahat acentesi eğitim ve ödül programı olan Famous Agents’a katılarak  
üç özel markamıza ilişkin kapsamlı bilgi ve seyahat promosyonları alacaksınız. Müşterileriniz için bir 
Raffles, Fairmont veya Swissôtel otel veya tatil köyüne her rezervasyon yaptığınızda heyecan verici 
ödüller almak için kullanabileceğiniz puanlar kazanacaksınız.

famousagents.frhi.com adresinden hemen kaydolun

Üye misiniz? Famous Agents’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi görmek için arka sayfaya bakın.

Seyahat acentesi  
eğitim ve ödül programı



EĞİTİCİ VE BİLGİLENDİRİCİ SEYAHAT ACENTESİ PROGRAMI
Kullanımı kolay kaynaklarımız arasında yeni oteller, 
programlar ve hizmetlere ilişkin en son bilgileri içeren 
e-bültenler ve eğitici ders modülleri yer alıyor. Dünya 
çapındaki çok sayıda destinasyonda özel müşteri ve seyahat 
acentesi indirimli fırsatlarıyla sizleri misafirperverliğimizi 
yaşamaya davet ediyoruz.

SEYAHAT ACENTESİNE ÖZEL FİYATLARDA MUHTEŞEM 
İNDİRİM FIRSATLARI
Famous Agents üyeleri, Raffles, Fairmont ve Swissôtel 
ailemizde üyelere özel indirimli seyahat acentesi 
fiyatlarından yararlanabilir. Ayrıca, ayrıcalıklı misafirimiz 
olarak bir karşılama hediyesi alacak ve rehberli otel 
turundan faydalanacaksınız. Famous Agents fiyatı  
ile sadece Famous Agents hesabınızdan çevrimiçi 
rezervasyon yapabilirsiniz. Şartlar ve koşullara tabidir. 
Ayrıntılı bilgi için frhi.com/famousagents adresinden 
çevrimiçi profilinize giriş yapın.

HEYECAN VERİCİ ÖDÜLLER
Müşterilerinizi Raffles Hotels & Resorts, Fairmont 
Hotels & Resorts ve Swissôtel Hotels & Resorts’a her 
gönderdiğinizde (tüm oda kategorilerinde ve toptan 
yapılan rezervasyonlarda) heyecan verici ödüller almak  
için kullanabileceğiniz puanlar kazanacaksınız. Siz sadece 
rezervasyon sırasında Famous Agents numaranızı  
söyleyin, puanlarınız müşteriniz çıkış yaptıktan sonra 
yaklaşık 10 gün içinde otomatik olarak Famous Agents 
hesabınıza eklensin.

FAMOUS AGENTS YARDIM MASASI
E-posta: famousagents@frhi.com 
Telefon: +1 866 326 6875 
(Kuzey Amerika’da ücretsiz) veya 
+1 506 870 6750 (uluslararası)

FAMOUS AGENTS PUANI KAZANMAK İÇİN MÜŞTERİ 
REZERVASYONLARI TAKİBİ

•	 GDS aracılığıyla yapılan rezervasyonlar: 
Özel Talimatlar (SI) alanına FA yazın ve altı haneli 
Famous Agents numaranızı girin (ör. FA123456).

•	 raffles.com, fairmont.com veya swissotel.com 
adresinden çevrimiçi yapılan rezervasyonlar: 
Famous Agents alanına FA ve altı haneli Famous Agents 
numaranızı girin (ör. FA123456).

•	 Çağrı merkezlerimiz aracılığıyla yapılan rezervasyonlar: 
Rezervasyon acentenize altı haneli Famous Agents 
numaranızı söyleyin.

•	 Toptan satış kanalları aracılığıyla yapılan rezervasyonlar: 
Toplu rezervasyonlar Famous Agents rezervasyon takip 
sisteminde manuel olarak takip edilmelidir. Tek yapmanız 
gereken hesabınıza giriş yapıp “Toplu rezervasyonlarımı 
gönder” üzerine tıklamak. Daha sonra bir defada en fazla 
altı rezervasyon gönderebileceğiniz Toplu Rezervasyonlar 
sayfasına yönlendirileceksiniz.

MÜŞTERİ REZERVASYONLARI İÇİN
ABD/Kanada +1 866 840 8077
İtalya +800 789 346
Brezilya +800 891 3666
İspanya +900 937 684
Kuzey Çin +10 800 714 1362
Güney Çin +10 800 140 1357
Güney Afrika +800 982 083
Tayland +1 800 1562 045 701
Bermuda +1 800 204 5699
Endonezya +180 3018 5698
Diğer tüm ülkeler +1 506 387 0381

FRHI Hotels & Resorts zincir kodu FW

raffles.com fairmont.com swissotel.com
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