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ECCO HOLIDAY Z NAMI
Lista organizatorów Merlin.X wyd³u¿y³a siê o kolejnego profesjonalistê
z dziedziny wyjazdów do
Egiptu,
Hiszpanii, Grecji, Maroka, Portugalii,
Tunezji, Ukrainy i na Cypr a tak¿e
krajów egzotycznych. Touroperator ten
zaprasza Pañstwa do najpiêkniejszych
zak¹tków tych Pañstw.
Podsumowanie szkoleñ Merlin.X
Szanowni Pañstwo,
W³aœnie zakoñczy³ siê nasz cykl szkoleñ
z zakresu wyszukiwarki i maski rezerwacyjnej.
Celem szkoleñ by³o przybli¿enie Pañstwu
informacji niezbêdnych do prawid³owego
zak³adania rezerwacji poprzez system
Merlin.X. Myœlimy, ¿e uda³o nam siê przekazaæ nasz¹ wiedzê, która pozwoli Pañstwu
³atwiej i szybciej poruszaæ siê po naszym
systemie rezerwacyjnym.

Dbaj¹c o spe³nienie indywidualnych
potrzeb ka¿dego Klienta Ecco Holiday
przygotowa³ dla Pañstwa szerok¹ ofertê
ponad 350 hoteli. Wœród nich znajdziecie
Pañstwo ekskluzywne hotele z najprzeró¿niejszymi atrakcjami i udogodnieniami
dla najbardziej wymagaj¹cych Klientów.
Oczywiœcie znajd¹ równie¿ Pañstwo
oferty na mniej wymagaj¹cych i na
ka¿d¹ kieszeñ.
To ju¿ ponad 30 organizator w systemie
rezerwacyjnym Merlin.X, który nie tylko
udostêpnia swoje oferty, ale równie¿ pliki
z ofertami w formie xml.

TROPICAL ISLANDS
Najwiêkszy Tropikalny
Park Rozrywki w Europie
ju¿ w Merlin.X

Mamy rownie¿ nadzieje, ¿e informacje
k t ó r y c h d o s t a r c z y l i œ my p o z w o l i ³ y
odpowiedzieæ na wszystkie nurtuj¹ce
Pañstwa zagadnienia, dotycz¹ce
wyszukiwarki czy te¿ maski rezerwacyjnej.
Dziekujemy Pañstwu bardzo serdecznie
za liczne przybycie na szkolenia, oraz
¿yczymy wielu zdecydowanych klientów.
Jeœli pojawi ¹ sie jakieœ problemy
w obs³udze systemu Merlin.X zapraszamy
Pañstwa do dzia³u supportu, który s³u¿y
pomoc¹ pod nr telefonu: 071 785 92 70-71.

Wyszukiwarka Merlin.X

Chc¹c sprostaæ oczekiwaniom Agentów
udostêpniliœmy wyszukiwarkê Merlin.X
dla Klientów.

informacje na temat kraju, kultury,
a tak¿e zobaczyæ opis hotelu i wykres
cenowy na najbli¿szy okres.

Dziêki ³atwej konfiguracji i instalacji na
stronie mo¿ecie Pañstwo w ³atwy i prosty sposób udostêpniæ swoim obecnym
i przysz³ym Klientom dostêp do ofert
touroperatorów. Prezentowane imprezy
pokazuj¹ siê w sposób ³atwy i przejrzysty.
Klient ma szansê zapoznaæ siê z ofert¹
Organizatora oraz przeczytaæ przydatne

Dostêp do panelu konfiguracyjnego
zape wnia ³atw¹ zmianê wszyst kich
opcji i parametrów. Tutaj mo¿na stworzyæ
uk³ad, kolorystykê, a tak¿e elementy
graficzne oraz dopasowaæ szerokoœæ
wyszukiwarki do w³asnej strony internetowej.

Informacje i rezerwacje w jêzyku polskim
pod nr tel.: 071 784 60 60 oraz w MerlinX.
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NASI TOUROPERATORZY: Adriatyk • Alfa Star • Auto na Wakacje • Easy Tour • Delta Travel • Ecco Holiday • Euro Pol Tour • Grecos Holiday
GTI Travel & Charters • Interhome Polska • Kontynenty • Mega Travel • III Millenium • Neckermann Polska • Nowa Itaka • Orka Travel
Pegas Touristik • Rainbow Tours • Retman • Rudolf Reisen • Sindbad • Scan Holiday • Selectours • Sky Club • Sopol • Sun & Fun Holidays
Úwiæcki Travel • Tene Tour • Trade & Travel Company • TUI Polska • Unlimited Travel Centre • Volare Travel • Wezyr Holidays • Wygoda Travel

