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Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY O POJAWIENIU SIĘ W SYSTEMIE REZERWACJI
MERLIN.X KOLEJNEGO TOUROPERATORA, KTÓRYM JEST TRIADA S.A.
przyznane m.in. na targach turystycznych
oraz przez linie lotnicze. W rankingach
branży turystycznej TRIADA zajmuje pierwsze
miejsca w dziedzinie turystyki zagranicznej
pod względem liczby obsłużonych Klientów,
stałego wzrostu oraz w kategorii najchętniej
wybieranego przez Polaków biura podróży.
Badania rynku przeprowadzone w 2007 roku
potwierdzają pozycję firmy. TRIADA należy
do najbardziej znanych biur podróży w Polsce.
Te same badania wskazują, że firma jest
postrzegana przez Klientów jako nowoczesna
i innowacyjna.
Biuro Podróży TRIADA działa na polskim
rynku turystycznym od 1991 roku.
W skład grupy kapitałowej TRIADA wchodzą
TRIADA S.A., organizator zagranicznych
imprez turystycznych, SKY CLUB Sp. z o. o.,
organizator wakacji typu all inclusive oraz
TRIADA BUS SERVICE Sp. z o. o., stanowiąca zaplecze serwisowe dla transportu
biura podróży.
Od 2002 roku TRIADA zajmuje pozycję
lidera rynku turystycznego w sektorze
zagranicznej turystyki wyjazdowej.
Firma zdobyła liczne wyróżnienia i nagrody
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KONSORCJUM POLSKICH BIUR PODRÓŻY

Integracja ofert "Zintegrowanych"
Konsorcjum Polskich Biur Podróży −
− Trade & Travel Company udostępniło
swoje oferty w systemie Merlin.X.
W pierwszej kolejności dostępne będą
imprezy czarterowe do Izraela oraz
imprezy gwarantowane na Bali.
Sukcesywnie oferta ulegać będzie
poszerzaniu o kolejne kierunki.
Firma TRADE & TRAVEL COMPANY
Sp. z o. o. − Konsorcjum Polskich Biur
Podróży działa na rynku od prawie 20 lat.
Posiada ona Koncesję Organizatora
Turystyki nr 6, Wpis do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych poz. nr 001, a także Polisę
Odpowiedzialności Cywilnej wydaną
przez SIGNAL IDUNA. Firma jest jednym
z najlepszych polskich touroperatorów,
a jej głównym celem jest spełnianie
marzeń Klientów w zakresie ich cennych
urlopów. Ma w swojej ofercie około 100
kierunków egzotycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem Bali, Chin i Bliskiego

Dystrybucja pakietów turystycznych oferowanych przez TRIADA S.A. odbywa się
w sieci firmowych biur sprzedaży oraz
poprzez sieć wyselekcjonowanych agencji
turystycznych. Dodatkowym kana ł em
dystrybucji jest Internet i call center.
Domeną działalności TRIADA S.A. jest
organizacja zagranicznych imprez
turystycznych (lotniczych, autokarowych).
Obecnie w ofercie turystycznej firmy
przeważa turystyka czarterowa w rejony
Morza Śródziemnego (Turcja, Grecja, Cypr,

Włochy, Hiszpania, Tunezja, Egipt, Maroko,
Portugalia) oraz do krajów egzotycznych
typu Kuba, Wenezuela, Meksyk, Wyspy
Zielonego Przylądka, Malediwy, Bali, Sri
Lanka, Wyspy Kanaryjskie, Indie, Tajlandia.
Dominującą formą turystyki są wyjazdy
typu wypoczynek. Niemały udział w strukturze
sprzeda ż y stanowi produkt turystyczny
wprowadzony przez firmę na rynek, będący
połączeniem wypoczynku i zwiedzania, tzw.
"formuła 7 + 7" (7 dni wypoczynku + 7 dni
zwiedzania) oparta na bazie samolotów
czarterowych.
Firma oferuje również bogaty wachlarz
wycieczek ukierunkowanych na zwiedzanie
(lotniczych i autokarowych) najbardziej
atrakcyjnych pod względem turystycznym
miejsc świata. W sezonie zimowym, dla
amatorów białego szaleństwa TRIADA
proponuje najbardziej znane kurorty
narciarskie Europy. TRIADĘ wyróżnia na
rynku bogactwo oferty zarówno w sezonie
letnim jak i zimowym.
Zapraszamy do dokonywania rezerwacji
ofert Biura Podróży TRIADA w systemie
Merlin.X.

Wschodu oraz posiada największy na
polskim rynku wybór wycieczek objazdowych po Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie.
Największym sukcesem firmy
(jako jedyni na rynku!) jest wprowadzenie
na wszystkie kierunki egzotyczne
produktu IMPREZY GWARANTOWANE
(min. ilość uczestników to tylko 2 osoby!).
W 2007 roku firma została laureatem
godła TERAZ POLSKA jako pierwsze
w historii konkursu biuro podróży. Od
marca 2008 Trade & Travel Company
realizuje własne czartery z Łodzi do
Tel Awiwu w każdą sobotę.
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
zajmuje się również realizacją nietypowych
zleceń, jak: wynajem małych samolotów
i helikopterów, organizacja lotów
czarterowych, organizacja przelotów
Air Taxi w kraju i zagranicą wykonywanych
przez koncesjonowane firmy lotnicze.
Zachęcamy do sprawdzenia ofert
Konsorcjum Polskich Biur Podróży
w Merlin.X.

Drodzy Agenci!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertami, a także do rezerwacji usług i imprez
nowego Touroperatora dostępnego
w systemie Merlin.X − krakowskiej firmy
Unlimited Travel Centre.
UTC na rynku turystycznym jest obecne
od 4 lat i oferuje swoim klientom dwa
podstawowe produkty: latem są to wyjazdy
do Bułgarii, która jest specjalnością firmy,
a zimą kilkudniowe wyjazdy sylwestrowe
do polskich i słowackich kurortów zimowych. W tym momencie gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty zimowej,
a już od grudnia do rezerwacji wyjazdów
wakacyjnych do Bułgarii w sezonie Lato
2009. W celu lepszego zapoznania się
z ofertą nowego Organizatora zapraszamy do odwiedzenia strony głównej firmy:
www.utc.pl, a także należącego do firmy
portalu internetowego: www.narty-sylwester.pl.
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