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Platinové členství LifeTrnds
Pozvedněte své cestování ještě dále s platinovým členstvím 
LifeTrnds. Exkluzivní výhody a přední členský přístup nabízený 
pouze členům Crowd1.

V rámci úvodu Členové Crowd1 platí pouze 59 €(obvykle 
cena 99 EUR). Platinové členství, zahrnuté v nízkých 
měsíčních nákladech, nabízí luxusní a VIP doplňky a služby.

59 € DOBA 1
VÝHRADNÍ/ Za měsíc

PŘEDPLATTE PŘEDPLATNÉ NA 12 MĚSÍCŮ ZA 708 
EUR

ÚVODNÍ
CENA



Cokoli kromě ord
Exkluzivní členové pouze na pozvání 
vytvoření jedinečně pro členy Crowd1.



Výhody cestování a životního stylu

Odměňování členských sazeb

Záruka maximální ceny

Rychlá správa pasů a víz

Specializovaná členská podpora

Exkluzivní prázdninové pronájmy



Odměňování členských sazeb
Větší přístup a speciálně přizpůsobené nabídky pro hotely po 

celém světě přibližně 35-70% sleva sazby, které spotřebitelé 

obecně platí prostřednictvím jinýchrezervační agentury 

včetně Expedia, Booking.com, nebo přímo prostřednictvím 

webových stránek hotelu.



Záruka maximální ceny
Záruka nejlepší ceny zajišťuje, že získáte 
nejlepší ceny na trhu.

Pokud nebudeme schopni splnit 
nebo porazit ceny našich 
konkurentů, dostanete 110% 
náhradu cenového rozdílu, který 
vám byl vyplacen!

Vrácení peněz



Rychlá správa pasů a víz
Užijte si speciální ceny jako nikdy předtím u služeb 
mezinárodní cestovní dokumentace a zkraťte dobu 
zpracování.

Rychlý průchod a velmi vyhledávaná nabídka víz 
poskytují lepší dobu obratu na vaší cestě jn
zaručuje cestujícím efektivní a efektivní 
shromažďování potřebných informací a přidávání 
poplatků, které by se na cestování mohly vztahovat.



Vyhrazená členská podpora
Získejte rychlé osobní služby 24/7 pro všechny vaše potřeby 

rezervace hotelů od vysoce kvalifikovaných cestovních 

kanceláří s hlubokým vhledem do cestovního ruchu.



Exkluzivní prázdninové pronájmy
Získejte přístup ke slevám na prázdninové pronájmy po celém světě. 
Členové Platinum si mohou například užít 7denní pobyt pro čtyři lidi, 
kteří očekávají, že zaplatí méně než 8,00 EUR na osobu a den.

Navrženy tak, aby nabízely ještě komplexnější škálu pronajímatelných 
ubytovacích zařízení, skupiny a rodiny si mohou užít tuto speciálně 
upravenou nabídku přizpůsobenou jim.



Příklady



Kapské město - 68%



Paříž - 62%



Bangkok - 56%
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