+48 71 785 92 70
Dostęp do właściwej informacji
we właściwym czasie i miejscu to
podstawa sukcesu. Mając na
względzie jak najlepszy kontakt
z wszystkimi użytkownikami
systemu rezerwacyjnego Merlin.X,
aby móc spełniać wszelkie ich
oczekiwania, udostępniamy
nowy numer telefon
pod którym będziemy do
dyspozycji. Numer ten
łączy w sobie
30 linii telefonicznych.

(

Załoga Merlina rozwija żagle.
Coraz więcej, coraz lepiej, coraz łatwiej!
Na naszym pokładzie witamy kolejnego
touroperatora, z którym wybieramy się
w podróż do malowniczych Włoch.
Podróże z pasją zapewnia biuro
podróży VOLARE TRAVEL!
Organizator przygotowuje wczasy
pobytowe, wyjazdy narciarskie oraz
wycieczki dla klientów grupowych
i indywidualnych.

Biuro Podróży s.c.

Od 11.04.2007r. mogą Państwo dokonywać rezerwacji
ofert organizatora turystyki: adriatica.net
adriatica.net Sp. z o.o.
ul. Płocka 17, lok. 4, 01-231 Warszawa
tel.: (+48 22) 622-41-25,
fax: (+48 22) 622-41-27
www.adriatica.net
adriatica.net oferuje partnerom:
• ponad 11 900 jednostek zakwaterowania w kwaterach prywatnych, zlokalizowanych w 295 miejscowościach na
chorwackim wybrzeżu i wyspach
• hotele
• luksusowe zakwaterowanie w willach
• 9 latarni morskich
• wynajem jachtów i łodzi motorowych
• agroturystykę
• zakwaterowanie w europejskich
centrach narciarskich

a także:
• wspaniale zorganizowaną i aktualną
bazę danych
• wyszukiwanie zakwaterowania oraz
system rezerwacji on-line, 24 godziny
dziennie, 7 dni w tygodniu
• prezentację rezultatów
wyszukiwania według rodzaju/typu,
miejscowości i ceny
• galerie zdjęć (zdjęcie obiektu, widok,
zdjęcia wewnątrz obiektu, okolica)
• szczegółowy opis jednostki
zakwaterowania i jej wyposażenia
oraz dodatkowych atrakcji w okolicy
• opis miejscowości, w których
oferujemy zakwaterowanie
• strony internetowe w 8 językach
• stymulacyjne prowizje

IRIS.plus
Najnowsza wersja modułu
rezerwacyjnego
IRIS.plus version 2.5.1 jest już
dostępna w systemie Merlin.X.
Oznacza to, że po wdrożeniu przez
nas nowszej wersji nie muszą
Państwo odinstalować dotychczasowej wersji systemu. Wystarczy
tylko ponownie się zalogować.
Zatem w celu uruchomienia systemu
rezerwacyjnego dla Agentów
touroperatora TUI Poland należy
otworzyć w przeglądarce internetowej
stronę http://tourop.merlinx.pl.
Życzymy wielu rezerwacji!
MERLIN.X. Service Center

Długo oczekiwany touroperator
ALFA STAR poszerzył wachlarz
polskich organizatorów dostępnych
w systemie rezerwacyjnym Merlin.X.
Specjalnością ALFA STAR jest organizacja wycieczek do Egiptu, Turcji,
Bułgarii, Cypru, Jordanii/Izraela,
Senegalu, jak i na wyspę Mauritius.
W chwili obecnej znajdziecie Państwo
w systemie pełny pakiet ofert.
Staramy się, aby nasz system spełniał
wszelkie oczekiwania, dlatego też
zapraszamy na stronę
http://tourop.merlinx.pl, na której
mogą Państwo w prosty sposób

Bardzo cieszymy się, iż możemy
poinformować Państwa o dołączeniu do
systemu Merlin.X kolejnego nowego
touroperatora, jakim jest Biuro Podróży
Retman s.c. w Opolu.
Biuro podróży Retman jest organizatorem wczasów, obozów, kolonii dla
dzieci i młodzieży w Chorwacji oraz
Wakcyjnej Linii
Polska-Chorwacja-Polska.
Interesujące propozycje spędzenia
urlopu dla dorosłych z dojazdem
autokarem lub własnym od Istrii po
Dubrovnik to specjalność tego
organizatora. W swojej ofercie biuro
podróży Retman posiada także
interesujące oferty zimowego
wypoczynku we Włoszech, z dojazdem
własnym lub autokarem, a także
zimową Białą Linię we włoskie Dolomity.

wyszukać i zaproponować wymarzoną
ofertę Klientowi. System charakteryzuje
się możliwością przedstawiania kilku
ofert jednocześnie oraz dostępem do
masek rezerwacyjnych: MERLIN,
IRIS.plus, promowej i przelotowej,
dodatkowo Merlin posiada zintegrowany
dostęp do ofert krótkoterminowych
i last-minute oraz jako pierwszy system
dostęp do katalogowego porównywania
cen.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który zamieszczony
jest na stronie:
http://tourop.merlinx.pl/
- "Rejestracja agenta".

*

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY SP. Z O.O. Adres: ul. J.Supińskiego 1, 52-317 Wrocław
Tel.: +48 71 785 92 70 • Fax: +48 71 780 40 79 • E-mail: sprzedaz@e-systemy.com
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00.

