Pomůžeme vám ubytovat
vaše zaměstnance
Jediná aplikace pro jednoduché vyhledávání
ubytoven a vytváření rezervací

Jak probíhá vyhledávání ubytoven?
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Abychom přesně věděli, jak odpovědět na vaše
požadavky, začnete u nás vyplněním krátkého
formuláře. To zabere jen pár chvil.

My začneme hned na základě zadaných
specifikacích hledat odpovídající nabídku
ubytování. Abychom si byli jisti, že vám
nabízíme nejkomplexnější a nejkvalitnější
služby, připravíme pro vás hned několik
možností.

Přehledně zpracovanou nabídku vám zašleme
na váš e-mail. Vy si následně vyberete z
nabídky tu nejlepší variantu. Vaši objednávku
můžete kdykoliv upravit nebo pozměnit.

Jakmile si budete jisti, že máte vybrané
ubytování, které odpovídá vašim představám a
požadavkům, potvrdíte ji v e-mailu a je to.
Místa v ubytovně máte zarezervovaná a vše je
připraveno pro vaše zaměstnance k
nastěhování

Jak probíhá fakturace?
Vše zajistíme za vás. Vy tak nebudete muset
kontaktovat ubytovnu a domlouvat se s nimi na platbě.
My ubytování zaplatíme a vystavíme vám fakturu. Vše
tak budete mít na jednom místě bez dalších starostí.
Pokud budou vaši zaměstnanci ubytováni na více
různých místech, sloučíme vám platby do jedné faktury.
Uděláme maximum pro zjednodušení vaší
administrativy a plateb.

Jak je to s evidencí
ubytovaných zaměstnanců?
Na naší platformě je možné přehledně vést evidenci
ubytovaných zaměstnanců, a to včetně místa, doby
pobytu i ceny za jejich bydlení.
Chceme vás tak ušetřit nejen starostí a ztraceného
času, ale také nadbytečných nákladů.
Díky tomuto přehlednému seznamu totiž také budete
vědět, kdy přesně se vaši zaměstnanci nastěhovali a
vystěhovali a nezaplatíte tak ani o den navíc.

Accomango není jen webová platforma,
chceme maximalizovat služby, které svým
klientům poskytujeme a ušetřit jim tak co
nejvíce času a prostředků.
Našim cílem je poskytovat kompletní služby v oblasti ubytování
zaměstnanců. Ať už hledáte krátkodobé nebo dlouhodobé pronájmy, jsme
tu pro vás s ambicí být vaším stálým partnerem. Proto chceme neustále
zvyšovat kvalitu našich služeb k vaší maximální spokojenosti.
Jsme tu pro vás, zodpovíme jakýkoliv dotaz, pomůžeme, poradíme a rádi
si vyslechneme vaši zpětnou vazbu.
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