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Sprawdź nasz nowy produkt:
Do końca lipca promocja:

Auto na Wakacje

13% prowizji dla każdego Agenta!

0zł za wykonanie opłaty przelewem!
Zmotoryzowany na urlopie – to jest frajda!

Auto na Wakacje to nowa oferta na potrzeby rynku. Minimum formalności, maksimum
satysfakcji. Wzbogać swoją ofertę, daj poczuć Twojemu Klientowi smak wolności.
Dokonując rezerwacji w Auto na
Wakacje do 31 lipca 2007r. zyskujesz
13% prowizji. Wystarczy podpisać
pakiet zgłoszeniowy.
Pod zakładką Auto na Wakacje
w systemie Merlin.X możliwa jest

rezerwacja auta na wakacje, nawet na
mniej niż 48 godzin przed właściwym
odbiorem auta od wynajmującego.
Po dokonaniu rezerwacji proszę
zgłosić się do naszego biura
(telefonicznie na numer:

+48 71 785 92 94
lub poprzez e-mail:
asiac@e-systemy.com).

auto na
wakacje
Powered by Holiday Autos

Układ prowizyjny:
ROCZNA WARTOŚĆ
REZERWACJI

STAWKI
PROCENTOWE

poniżej 5 100 euro
5 101 - 15 300 euro
15 301 - 30 600 euro
powyżej 30 600 euro

11,5%
12,5%
13,5%
14,5%

Do obliczenia prowizji brana jest całkowita wartość vouchera, a więc
wszystkie dodatki w cenie wynajmu
(podatki, ubezpieczenie).
Takie rzeczy, tylko w Merlin.X!
Rezerwacja auta jest naprawdę prosta.
Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na:

www.autonawakacje.pl

Merlin na szczycie, tym razem regionalnym! Gdzie nowinki, tam i my!
Muzeum Archeologiczne, Pałac Górków, ul. Wodna 27, Stary Rynek

Młode pokolenie to przyszłość.
A przyszłość to nasz cel!
K o n f e r e n c j a w Wy ż s z e j S z k o l e
Handlowej w Katowicach w dniu
05.06.07r. dała nam możliwości
prezentacji systemu rezerwacyjnego,
który dominuje na polskim rynku
turystycznym. Celem konferencji była
wymiana poglądów i prezentacja
wyników badań dotyczących możliwości
zastosowania najnowszych technologii
informatycznych w biznesie.

Dnia 13.06.07r. TSS Polska
zorganizowała spotkanie biur podróży
z zachodnich regionów Polski, na
którym przedstawiono oferty zarówno
polskich jak i niemieckich partnerów.
Każda taka impreza nie może odbyć się
bez Merlin.X.

Naszym celem było nawiązywanie
nowych kontaktów, jak i polepszanie
dotychczasowych. A to właśnie
Agentom, korzystającym z Merlin.X,
zawdzięczamy nasz sukces.
Dziękujemy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://ki.gwsh.edu.pl/konferencje/

NASI TOUROPERATORZY:
Adriatyk • Adriatica.net • Alfa Star • GTI Travel & Charters • Maestral • TUI Polska • Euro Pol Tour • Auto na Wakacje
Interhome Polska • Prestige Holiday • Mc Flight • Neckermann Polska • Nowa Itaka • Sun & Fun Holidays • Sky Club
Delta • Retman • Orka Travel • Kontynenty • Scan Holiday • Selectours • Sindbad • Volare Travel • Święcki Travel

