poslovna potovanja

T E R R A 2 1 d.o.o je specializirana turistična
agencija in organizator potovanj, ki posluje na
slovenskem in globalnem trgu pod blagovno znamko
T E R R A 2 1 in E X C E P T I O N A L R E T R E A T S
Načrtovanje potovanj je naša strast. Vizija poslovnih
potovanj v naši organizaciji je namenjena podjetjem,
katera želijo optimizirati proces rezervacij poslovnih
potovanj, znižati stroške in ob tem dvigniti kvaliteto
storitev. Zavedamo se, da so poslovna potovanja
in izobraževanja del uspešnih podjetij in hkrati
ključ do dolgoročnega uspeha. Naše prednosti
vam z veseljem podrobno predstavimo in skupaj z
vami oblikujemo politiko poslovnih potovanj, ki se
maksimalno prilagaja vašim potrebam.

.

PREDNOSTI
POSLOVANJA
Z NAMI

NIŽJI STROŠKI Z NAPREDNIM ISKANJEM AVIO VOZOVNIC
Ne zadovoljimo se z običajnim postopkom rezervacij – vsako
povpraševanje je za nas edinstveno. Vse vaše želje bodo vključene v
individualno in optimalno ponudbo. Z uporabo strokovnega znanja si
prizadevamo znižati vaše stroške – z iskanjem ugodnejših vozovnic
in optimalnih letalskih povezav za individualne potnike in skupine.

ZBIRANJE MILJ
Zbirajte milje za vaše podjetje. Že poznate
programe zvestobe kot so Blubiz,

ZMANKUJE SEDEŽEV NA LETALU, VI PA ŠE NIMATE POTRJENE
POSLOVNE POTI?
Tudi tukaj vam priskočimo na pomoč. Kot licencirani Amadeus agenti
imamo možnost vašo letalsko vozovnico brezplačno rezervirati od 24
do 96 ur, glede na pogoje prevoznika.

ki vam ponujajo brezplačne lete ali
napredovanje iz ekonomskega v poslovni ali
prvi razred? Spoznajte jih in letite s stilom.
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NIČ VEČ ČAKANJA NA RECEPCIJI IN MOREBITNIH
OMEJITEV NA PLAČILNI KARTICI
Poslujemo s sistemom voucherjev, zato ob
rezervaciji storitev ni potrebno jamstvo s kreditno
kartico. Storitve so jamčene z naše strani, zato vaši
zaposleni pri odjavi iz hotela ne bodo čakali na
plačilo nočitve na recepciji. Računi, za rezervirane
storitve, bodo transparentno prikazali stroške
in bodo posredovani vašemu računovodstvu.

REZERVACIJA PRENOČIŠČ PO POSEBNIH CENAH
Prihranimo vam dolgotrajno iskanje najugodnejših
ponudb ter lokacij, kjer potekajo vaše poslovne
aktivnosti. Ob rezervaciji nočitev optimiziramo ceno,
čas in tveganje … Izbiramo med več kot 120 vodilnih
hotelskih platformah, ki so dostopne samo licenciranim
organizatorjem potovanj in vključujejo namestitve po
celem svetu. Tako vam zagotovimo prijaznejšo ceno kot
bi jo našli sami. Izkušnje kažejo, da je rezervacija pri nas
mogoča tudi takrat, ko so hoteli na spletu za individualne
potnike že razprodani.
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NA LETALIŠČU IN V HOTELU ŠE VEDNO ČAKATE NA TAKSI?
Za vas in vaše poslovne partnerje uredimo transfer do
željene lokacije, hotela, letališča ali poslovnega sestanka.
Ponujamo od standardnih pa vse do prestižnih tipov
vozil, ki skupaj z licenciranimi vozniki zagotavljajo
varno in udobno vožnjo. Transferji so možni na
najrazličnejših lokacijah sveta in v vseh terminih.
ORGANIZIRAMO OBISK VAŠIH POSLOVNIH
PARTNERJEV IZ TUJINE
Zavedamo se, da je v poslovnem svetu eden izmed ključnih
dejavnikov dober odnos in z njim povezana nenehna skrb za
poslovne partnerje. Za vaše poslovne partnerje prevzamemo celotno
organizacijo obiska v Sloveniji. Izpeljemo organizacijo posebnih
doživetij in skrbno načrtujemo vsak detajl ter poskrbimo, da jim
bo obisk vašega podjetja in naše države ostal v najlepšem spominu,
vam pa pripomogel pri odličnem poslovnem odnosu v prihodnosti.
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POTOVANJE KOT NAGRADA ZA
USPEŠNOST VAŠIH ZAPOSLENIH
potovanja so idealna izbira za motivacijo vaših
zaposlenih za dosego višjih ciljev. Z veseljem vam bomo
pripravili darilne bone s posvetilom in vašimi željami.
SKRBNIŠTVO REZERVACIJ
Za vaše rezervacije, spremembe oz. odpovedi poslovnih
potovanj skrbi izkušen strokovnjak za poslovna potovanja
dosegljiv na direktni telefonski številki. Odlikuje nas hiter
odzivni čas tudi izven delovnika. V nujnih primerih nudimo
24 urno telefonsko podporo, vse dni v tednu.

DODATNE STORITVE

rezervacija sedežev, p

osebnih obrokov in ostalih želja na letalu.

za vas uredimo najem zasebnih letal in helikopterjev.
za vas uredimo prijavo na dogodke in kotizacije.
za vas rezerviramo restavracije in posebne priložnosti.
najava posebnih želja in presenečenj v nastanitvi.
urejanje viz.
za vas uredimo zavarovanje rizika odpovedi
potovanja ter nezgodno zavarovanje v tujini.
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, zato vedno poskrbimo, da vas navdušimo.

zagotovimo vam najem konferenčnih prostorov ter dvoran
in poskrbimo za celovito organizacijo dogodka.
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