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HelmsBriscoe jest partnerem, który nie wymaga 
procedur, kontraktów ani zobowiązań co do stałaj współpracy, 
natomiast nasze usługi są opłacane przez hotel lub miejsce 
organizowanego spotkania, w związku z tym klient nie ponosi 
żadnych kosztów . Jedyne, czego potrzebujemy, to poinformowanie 
nas jaki charakter i cel ma organizowane spotkanie. Tylko to jest 
jedynym warunkiem rozpoczęcia kooperacji z największym, 
światowym zespołem specjalistów w dziedzinie doboru najlepszych 
miejsc spotkań i akomodacji.

HelmsBriscoe korzysta z usług ponad tysiąca 
ekspertów negocjujących optymalne warunki finansowe i 
korzystających z najnowszych technologii, satysfakcjonujących 
organizatorów i gospodarzy spotkań. Możemy gwarantować wybór 
hoteli i miejsc konferencyjnych, ktróre spełnią wszelkie oczekiwania i 
zapewnią satysfakcję ich uczestnikom.

HelmsBriscoe istnieje od roku 1992  i od tego czasu tysiące 
klientów zaufało firmie w zaspakajaniu ich potrzeb. Tylko w roku 
2022 zapewniono prawie 6.2 miliony miejsc noclegowych w 100 
krajach. Można pokładać zaufanie w naszych uslugach, opartych na 
wieloletnim doświadczeniu, potwierdzonym przez instytucje, które 
współpracują z nami od wielu lat. Jesteśmy obecni w 60 krajach i 
gotowi jesteśmy zapewnić nasze usługi w każdym zakątku świata.

Oczekujemy na Panstwa propozycje.

“Prawie przez ostatnie dwie 
dekady, HelmsBriscoe zapewnił 
doskonałe usługi dla naszych małych 
i dużych, długoterminowych i 
krótkoterminowych spotkań i imprez. 
Nadal skutecznie opracowują wielu 
naszych wewnętrznych planistów 
do negocjacji umów o hotelach 
na całym świecie, aby dopasować 
każdy z ich specyfikacjami spotkań 
lub imprez - wszystko od lokalizacji 
i zakwaterowania, miejsca spotkań, 
budżet i reszta. Przez lat, nasze 
partnerstwo z HelmsBriscoe wzrosła, 
a ich zespół dostosował się do 
wewnętrznych procedur i procesów 
raportowania do naszych potrzeb. 
Rozumieją naszą działalność i są 
niezwykle skuteczni w naszych,nagłych 
potrzebach. Co mogę powiedzieć - oni 
Just Do It!” 
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