Franczyza Fostertravel.pl
Marzysz o własnym biurze podróży? Skontaktuj się z Fostertravel.pl i rozpocznij przygodę
z turystyką!
Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w
branży turystycznej budujemy sieć biur podróży pod
marką Fostertravel.pl. Naszą propozycję kierujemy
do osób nie posiadających doświadczenia w branży
turystycznej oraz do istniejących już biur
agencyjnych.
Sprzedaż ofert w biurach Fostertravel.pl odbywa się
zarówno w oddziałach jak i za pośrednictwem
naszego serwisu internetowego. Jako drugie biuro
w Polsce posiadamy system MDS, – który
umożliwia naszym klientom dokonanie rezerwacji w
czasie rzeczywistym.
Posiadamy największą bazę aktualnych ofert dostępną 24 godziny na dobę. Należą do nich wyjazdy
wypoczynkowe, objazdowe, egzotyka, trampingi, samolotem, autokarem lub dojazd własny. Rezerwacja hoteli,
wypożyczalnie samochodów, ubezpieczenia, sprzedaż biletów lotniczych IATA oraz tanich lini lotniczych.
Sprzedaż bonów turystycznych.
Współpracujemy z ponad 70 touroperatorami polskimi i zagranicznymi m.in. Itaka, Neckermann, Tui, ,
Rainbow Tours, Sun&Fun, Wezyr Holidays, Exim Tours, Ecco Holiday, Grecos Holiday, Oasis, Alfa Star, 7
Islands…
Regularnie otrzymujemy nagrody i wyróżnienia za profesjonalną obsługę Klientów i doskonałe wyniki
sprzedaży http://www.fostertravel.pl/nagrody-wyroznienia
Nasz partner dołączy do sieci Fostertravel.pl, - marki znanej, lubianej i darzonej zaufaniem przez klientów oraz
docenianej przez współpracujących touroperatorów.

Jakie korzyści wynikają z współpracy z nami?
» Brak opłat licencyjnych, marketingowych oraz stałych opłat miesięcznych!
» Prawo do używania znaku firmowego Fostertravel.pl.
» Możliwość korzystania z najlepszej w Polsce wyszukiwarki ofert turystycznych.
» Pomoc w wyborze i aranżacji lokalu.
» Udostępnienie sprzedaży ofert największych touroperatorów.
» Opieka i pomoc ze strony przedstawiciela Fostertravel.pl
» Umieszczenie danych teleadresowych partnerów na portalu Fostertravel.pl
» Wewnętrzny system przepływu informacji oraz Back Office.
» Rozbudowany system zarządzania pytaniami i rezerwacjami online.
» Przyłączenie się do sieci już działającej posiadającej grono stałych klientów.
» Brak nakładów finansowych na systemy informatyczne.
» Pozyskanie nowych klientów.
» Własne konta mailowe w domenie fostertravel.pl.
» Służymy pomocą w rekrutacji personelu.
» Pomoc w wizualizacji materiałów reklamowych.

Naszym przyszłym partnerom zapewniamy szkolenia:
» Wprowadzające
» Systemowe
» Sprzedażowe
» Produktowe
» Szkolenia zagraniczne – Study Tour

Lokal oraz przewidywane nakłady inwestycyjne?
Lokal o powierzchni ok. 25-30 m2 z dobrym dojazdem, parkingiem najlepiej w centrum miasta, przy głównej
ulicy handlowej lub w centrum handlowym, z dużą powierzchnią okna wystawowego (możliwość prezentacji
ofert), z linią telefoniczną (w tym faks) oraz stałym łączem internetowym. Kolorystyka ścian, banerów
reklamowych oraz kasetonów świetlnych jest jednolita we wszystkich oddziałach Fostertravel.pl, wykonanie
pozostawiamy w gestii naszych partnerów nie narzucamy dostawców ale w razie potrzeby chętnie służymy
pomocą. Szacujemy, że aranżacja lokalu: komputery, sprzęt biurowy, meble, elementy reklamowe to koszt ok.
15 000 PLN.
Od naszych partnerów pobieramy opłatę od obrotów wynoszącą 20 % wartości prowizji od stawek
wypracowanych przez sieć. Dla biur już istniejących oferujemy indywidualne warunki współpracy.

Oczekiwania wobec naszych przyszłych partnerów?
Naszym celem jest rozwój marki Fostertravel.pl na polskim rynku usług turystycznych. Cenimy sobie
uczciwośc oraz rzetelność. Od naszych przyszłych partnerów oczekujemy promocji marki Fostertravel.pl na
lokalnych rynkach, aktywnego pozyskiwania klientów, nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji z
klientami.
Dołącz do naszego grona i otwórz własne Biuro Podróży.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt
Krystian Cegielski
tel. 22 451 00 00 wew 550
Przemysław Jackiewicz
tel. 22 451 00 00 wew 503
E-mail
franczyza@fostertravel.pl

