Zaplanuj podróż służbową
w najdrobniejszym szczególe!

Wiemy, że w biznesie najważniejszy jest czas, rzetelność, profesjonalne działanie, oraz wysoki standard
oferowanych usług.
Nasi doradcy doskonale wiedzą, że Klient biznesowy ma bardzo szczególne i konkretne potrzeby i ponad
wszystko, oczekuje niezawodnej obsługi. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia doradców Fostertravel.pl
i wybierz obsługę na najwyższym poziomie. Od wielu lat współpracujemy z firmami zarówno prywatnymi jak
i państwowymi, agencjami reklamowymi oraz fundacjami.
Zaufało nam już ponad 113 000 Klientów a wysoka jakość usług i zadowolenie Klientów to nasza satysfakcja.
Analiza Państwa potrzeb, pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań, szeroki wachlarz usług i profesjonalna
obsługa, sprawi że planowanie podróży służbowych jeszcze nie było tak proste!

Bilety, Transfery, Hotele
Znajdziemy optymalne połączenia, zarezerwujemy bilety lotnicze i noclegi zgodnie z Państwa
preferencjami.
Wynajmiemy samochód zarówno w kraju jaki i zagranicą.
Sprzedaż biletów kolejowych, autokarowych, promowych.
Sprzedaż biletów wstępu na różne imprezy kulturalne jak i sportowe.
Rezerwację miejsc hotelowych w kraju i za granicą po preferencyjnych stawkach.

Elastyczność
Nasi doradcy na bieżąco reagują na wszelkie zmiany w Państwa podróży.
Wynajmiemy samochód zarówno w kraju jaki i zagranicą.
SERVIS 24 godziny na dobę.
Dedykowany Państwu doradca który pozna Państwa preferencje i przyzwyczajenia.
Obsługę gości zagranicznych w Polsce.
Organizację imprez z segmentu MICE (meetings, incentive, conference, event).
Możliwość wynajęcia i podstawienia samolotu na wskazanym lotnisku.
Na specjalne życzenie klienta - możliwość skorzystania z saloniku VIP na lotnisku, SPA
i pakiety medyczne.

Bezpieczeństwo
Wyszukamy najbardziej korzystną polisę ubezpieczeniową.
Raportowanie wydatków związanych z podróżą.
Załatwianie formalności paszportowych i wizowych.

Dodatkowe korzyści
Bony turystyczne będące uniwersalnym prezentem dla Państwa Pracowników i Kontrahentów.
Włączenie sprzedaży biletów do systemów premiowania stosowanych przez przewoźników
wobec podróżnych np. Miles & More
Optymalizacja kosztów i czasu zwianego z planowaniem podróży.

Zapraszamy do współpracy!
Kontakt
Maciej Jurczak
Infolinia

+48 22 451 00 00

Mobile

+48 667 04 08 00

E-mail

m.jurczak@fostertravel.pl

