Tlačová správa

Členovia vernostného programu MasterCard ELITE majú teraz
voľný prístup do letiskových salónikov na medzinárodnom letisku
vo Viedni
Bratislava, 4. novembra 2013 – Spoločnosť MasterCard®, jednotka v inteligentných,
pohodlných a bezpečných platbách, rozširuje svoju ponuku výhod v rámci vernostného
programu MasterCard® ELITE. Od 1. novembra 2013 majú držitelia prémiových kariet
World, Gold, Platinum, World Elite a business kariet možnosť zdarma využívať
nadštandardné služby letiskových salónikov Jet a Sky na medzinárodnom letisku vo Viedni.
Ide o Sky Lounge, pre cestujúcich v schengenskom priestore aj mimo neho, nachádzajúci sa pri
check-in 3, Jet Lounge (iba Schengen) pri check-in 1 a 2. Do všetkých salónikov vstúpia držitelia
prémiových, business a korporátnych kariet MasterCard potom, ako sa preukážu na recepcii
platobnou kartou.
Všetky salóniky ponúkajú pracovné i relaxačné zóny, zdarma pripojenie na internet, širokú ponuku
medzinárodných novín a časopisov, samoobslužný bar s teplým i studeným jedlom a nápojmi,
sprchy, bezbariérový vstup, sekciu pre fajčiarov a samozrejme tiež informácie o odletoch, vrátane
pripomienok k nástupu do lietadla. Otvorené majú denne od 5:30 do 22:00.
Do konca roka 2013 môžu držitelia prémiových a firemných kariet využiť špeciálnu ponuku a
pozvať so sebou do salóniku aj svoj sprievod zdarma. Od 1. februára 2014 bude pre sprievod platiť
zvýhodnené vstupné 20 EUR.
MasterCard® ELITE program je vernostný program ponúkajúci držiteľom prémiových kariet
systém výhod. Na Slovensku je do neho zapojených 10 bánk. Zákazníci sa môžu do programu
registrovať zdarma. Okrem využívania salónikov na pražskom a viedenskom letisku a taktiež
rôznych benefitov u vybraných obchodníkov patrí medzi najzaujímavejšiu výhodu tzv. MasterCard
Nonstop Alarm Centrum. Osobní asistenti sú k dispozícii na telefónoch 24 hodín denne, 7 dní
v týždni a pomôžu zákazníkom zabezpečiť:





služby concierge, tzn. rezerváciu leteniek, hotelov, reštaurácií;
pohotovostné služby pre domácnosť a kanceláriu, ako napríklad inštalatérov, zámočníkov,
upratovanie;
pomoc s automobilom pri autonehode alebo náhradné vozidlo;
zdravotnícke služby pre deti, tehotné ženy a pod.

„Naši zákazníci sú vyťažení ľudia, pre ktorých sú dôležité predovšetkým služby, ktoré šetria ich čas
a zvyšujú ich pohodlie – či už doma alebo na cestách. Náš vernostný program vychádza v ústrety
ich požiadavkám a prináša im nadštandardné benefity a služby, ktoré sú naozaj na nezaplatenie,“
vysvetľuje Martina Piskorová, marketingová riaditeľka MasterCard Europe pre Slovensko a ČR.
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Súčasťou vernostného programu sú tiež rôzne výhody, ponuky a zľavy obchodníkov v oblasti
gastronómie, kozmetiky, módy, cestovania a ďalších.

***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com,je globálna platobná a technologická spoločnosť. Zaisťuje fungovanie
najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája užívateľov, finančné inštitúcie, firmy, vlády a
spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty a riešenia MasterCard tvoria každodenné obchodné aktivity –
ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu a financií – jednoduchšie, bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého.
Nasledujte nás na Twitteri @mastercardnews, diskutujte s nami naThe Heart of Commerce Blogaodoberajtenaše novinky.
Kontakty MasterCard:
Lucie Policarová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 724 557 221, Lucie.policarova@ogilvy.com
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, +420 603 280 825, miroslava.jozova@ogilvy.com
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com
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