PARTNERSIDA

SWAROVSKI OPTIK har sitt huvudkontor i Absam i Tyrolen och är en del av Swarovski-koncernen. Det
Österrikiska företaget bildades 1949 och specialiserar sig på utveckling och tillverkning av kikare med
högsta optiska kvalitet, design och precision. Swarovski Optik startade 2011 sitt dotterbolag Swarovski
Optik Nordic AB som ansvarar för de fyra Nordiska länderna med huvudkontor i Stockholm.
Målgruppen för Travel & Leisure konceptet är naturälskare samt alla som tycker om att resa och njuta av
naturen på sin fritid.
Styrelseordförande Carina Schiestl-Swarovski, vars stamfader var företagets grundare Wilhelm
Swarovski, beskriver SWAROVSKI OPTIK:s vision på följande sätt: ”I nästan 60 år har vi inspirerats av
kärleken till naturen. Vi är engagerade i att öka intresset för naturen och uppmuntra till att möta den
med aktning och respekt. Vi vill låta människor upptäcka världens skönhet med en blick lika skarp som
hökens, så att de verkligen kan känna hur värdefull varje stund är. Tack vare sin höga kvalitet och
hållbarhet så återfinner du Swarovskis kikare på äventyrsresor och expeditioner över hela världen allt
från polarexpeditioner till de hetaste savannerna i Afrika eller din egen bakgård.
SWAROVSKI OPTIK för oss närmare värdefulla ögonblick och delar vår glädje att kunna se och fascineras
av det fördolda och sköna. Världen tillhör dem som ser det vackra. Upplev ögonblicket.
Besök Swarovskis webbsidan för mer information om dess produkter; www.swarovskioptik.com
PROVA SWAROVSKIS KIKARE PÅ ZOOMS RESOR
På många av Zooms resor kommer du att få möjlighet att prova Swarovskis kikare och även köpa dem
till rabatterade priser.
RABATT FÖR SWAROVSKIS KUNDER – RABATTKOD: SWAROVSKI
Som Swarovskis kunder får du, mot uppvisande av inköpskvitto på kikare, rabatt på de resor och
workshops du bokar hos Zoom fotoresor enligt nedan.
Pris i SEK
- 6.000
6.001-15.000
15.001-30.000
30.001 –

Rabatt i SEK
300
500
700
900

OBS! Rabatter hos en partner kan inte kombineras med specialpriser, rabatter från andra
partners eller andra specialerbjudanden. Rabattkoden ska alltid anges vid bokning för att
rabatter ska utgå.

