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Wyszukiwarka na miarę!
Z myślą o sprostaniu oczekiwań biur podróży, chcących udostępnić wszystkim swoim Klientom łatwość przeglądania
i rezerwacji dostępnych ofert turystycznych MERLIN.X oferuje swoim Agentom w pełni zintegrowaną wyszukiwarkę
internetową Merlin.X, którą Agenci mogą umieścić na własnej stronie.
Największe atuty to:
• sprzedaż ofert przez własną stronę
internetową,
• wyszukiwanie po dacie, kraju, ilości
osób itp..,
• zawsze aktualne oferty,
• super szybkie wyszukiwanie spośród
5 milionów ofert,
• łatwość przeglądania i rezerwacji
dostępnych ofert turystycznych praktycznie wszędzie, gdzie Klient ma dostęp
do internetu,
• możliwość dokonywania rezerwacji
hoteli, samolotów i autokarów,
• łatwość obsługi,
• sortowanie wg poszczególnych kryteriów,

2. Miejsce

3. Hotel

• wybór alternatywnych przelotów,
• wybór alternatywnych opcji wyżywienia i zakwaterowania,
• wynajęcie samochodu,
• przegląd cen i pogody dla
poszczególnych regionów,

4. Termin

5. Alternatywy

6. Rezerwacja

• zdjęcia i opisy hoteli,
• łatwa konfiguracja i instalacja na
własnej stronie internetowej,
• panel konfiguracyjny który zapewnia
łatwą i szybką zmianę wszystkich
opcji i parametrów.

ORGANIZATORZY DOSTĘPNI W SYSTEMIE MERLIN.X:

Z uwagi na docierające do nas pytania
w sprawie dostępności w systemie
Merlin.X kierunków egzotycznych
organizatora Ecco Holiday, uprzejmie
informujemy, że Merlin.X nie dysponuje
jeszcze ofertami na tych kierunkach.
Kierunki egzotyczne oferowane są przez
odrębną spółkę Ecco Travel i z racji ich
różnorodności wymagają dłuższego
czasu przygotowania ich na potrzeby
systemu MerlinX. Do czasu wprowadzenia
oferty Ecco Travel do MerlinX będzie ona
dostępna tylko na stronach
www.eccoholiday.com i www.eccotravel.eu.
Agenci, którzy nie mają do tej pory
odblokowanej sprzedaży oferty Ecco
Holiday proszeni są o zgłaszanie się do
naszego “help desku” pod numerem
+48 71 785 92 70 lub drogą elektroniczną
merlinsupport@e-systemy.com. W celu
odblokowania sprzedaży prosimy
o zgłaszanie do nas Państwa kodu
agencyjnego Ecco Holiday (np. A 1234).
Ecco Holiday jako organizator wypoczynku
oferuje głównie wyjazdy czarterowe do
krajów basenu Morza Śródziemnego
i na Wyspy Kanaryjskie.

Mają Państwo pytanie dotyczące
naszego produktu? Chętnie oddzwonimy!
Wystarczy kliknąć na link Callback aby
rozesłać Państwa pytanie do wszystkich
naszych pracowników “help desku”.
Wystarczy wpisać osobę kontaktową
z którą powinniśmy się skontaktować
oraz zadać nurtujące Państwa pytanie.
Nasze biuro czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 09:00-18:00 oraz
w sobotę w godz. 09:00-12:00.
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