‘’Bir Turizm Şirketinden
Daha Fazlası’’
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Hem Firmanıza
Hem Çalışanlarınıza
Güvenli Rota Mavi Rota’da
Hizmet ağının genişliği ve 360 derece hizmet ile
firmanızın ve çalışanlarınızın her ihtiyacına
anında doğru çözümlerle karşılık veriyor ve her
zaman yanınızda oluyoruz.
Tedarikçi firmalarımız ile geliştirdiğimiz uzun
süreli ilişkilerimiz sayesinde kaliteli ve güvenli
hizmet seçenekleriyle Mavi Rota her anınızda
yanınızda.

Tecrübeden Gelen Güven ile
Kurumsal Seyehat Acenteniz Sizinle
2011 yılında kurulan Mavi Rota bugün tecrübesinden ve sizden aldığı güçle 9 binden fazla
firmaya çözüm ortaklığı yapmış A Grubu Turizm
Seyahat Acentesidir.

Mavi Rota ile Seyahatleriniz
Hiç Olmadığı Kadar Renkli
Size özel Seyahat dan
ışm

anı ile

7/24 Uçak
Bileti Hizmeti
700’den fazla havayolu yetkili acenteliği, Yurtiçi ve Yurtdışı uçak bileti
Havayolu Kampanyaları ve Fırsat Dolu Uçuşlar, Parkur Danışmanlığı ve Check-in, Ekstra
Bagaj limiti Hizmeti, İptal ve İade İşlemleri, Transit Vize uygulamaları Bilgilendirmesi

onlar
Organizasy

Ticari Organizasyonlar
B2B İş Görüşmeleri ve Organizasyonları
Konaklama ve Transfer Hizmetleri

500.000’den Fazla
Kontenjanlı ve Özel fiyat
Anlaşmalı Otel Seçenekleri

Siz bize tarihi, şehri ve kaç kişi olacağınızı söyleyin maximum hızda birbirinden farklı ve
kaliteli otel seçenekleriyle dolu bir listeyi size iletelim ve istediğiniz oteli rezerv edelim.
Size sadece keyfini sürmek kalsın. Yaptığımız anlaşma ile ödemenizi ay sonunda
yapabilir, arkanıza yaslanarak hiçbir şeyi düşünmeden mükemmel bir deneyim
yaşayabilirsiniz. Daha fazlası için www.mavirotatour.com veya 444 8 305’den bize ulaşın.

in Atanan
Firmanız iç
nışmanı
Seyahat Da

Transit vize kuralları bilgilendirmesi ile konfor ve fiyat açısından en güzel Rota’yı çıkarır,
Destinasyona göre Parkur Danışmanlığı
Mil işlemlerinizin takibi
Mavi Rota sizin için her zaman bir adım ötesini düşünür ve sizi gelecek bütün risklerden korur.

Açılmak
Yurtdışına
Çok Kolay
e
il
Bu Destek

İhracatçı firma iseniz uçak bileti, konaklama, araç kiralama hizmetlerinin % 70’inin Ekonomi
Bakanlığından destek alabildiğinizi ve sürecin danışmanlığının tarafımızdan yönetilerek sizi
hiç riske atmıyor ve sizin için fırsatları kovalıyoruz.

Kültürel Geziler
Çalışanlarınız ve bayilerinizin firma için motivasyonunu artırmak ve bunu satışla
taçlandırmak için trend destinasyonlar ve modern organizasyonları ile Mavi Rota bir tık
uzağınızda.
www.mavirotatour.com veya 444 8 305 no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Fuar ve
ı
Kongre Turlar
Sektörlerinize göre sizin için önemli fuarları ve kongreleri takip ederek sizin için
konaklamadan ulaşıma bütün süreci takip ediyor ve size uzman danışmanlık hizmeti
veriyoruz. En bilgi dolu fuarları ve kongreleri dolu dolu geçirmek web sitemizden bize
ulaşabilir ya da size atayacağımız danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

Bayilerinize ve Bireys
el
Olarak Sizlere Özel
Seyahat Planı

Küba, Amerika, Arjantin, Brezilya , Güney Afrika, Tayland, Singapur, Avustralya, Hindistan,
Japonya, Güme Kore, Ukrayna, Rusya, Orta Avrupa, Benelux ve daha niceleri için gitmediyseniz daha fazla beklemeyin ve size özel hazırlayacağımız seyahat planı için www.mavirotatour.com veya 444 8 305’den bize ulaşın.

Pasaportunuz Emin elle

Vize İşlemleri

rde

Türk vatandaşlarının vizeye tabii tutulduğu ve bu ülkelerin sürekli değişen vize prosedürleri
sizin canınızı sıkmasın vize işlemleri için özel ve alanında uzman bir ekiple bu süreçlerin
hepsini sizin için takip ediyoruz. Vize danışmanlık ve takip işlemleriniz için hemen web
sitemizden ya da 444 8 305 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Mavi Rota ile pasaportunuz
emin ellerde.

10 YILLIK

KAÇIRMAYIN!
VİZE FIRSATINI

Yurtdışı vize ve danışmanlık hizmetleri veriyor pasaportunuzda Amerika vizesini tavsiye ediyoruz. Eğer
vizeniz yoksa 10 yıllık vize için Mavi Rota her anınızda yanınızda.
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Mavi Rota Farkıyla
Türkiye’yi Gezmek İçin
Daha Fazla Beklemeyin

!

Ülkemizin her köşesini Mavi Rota farkıyla vakit
geçmeden deneyimlemek için hemen yola koyulun
ve fırsatları kaçırmayın.

Bu Fırsat Kaçmaz,

bu yıl nereye
gideceğiz?

En avantajlı ve en uygun şekilde uçmak,
gezmek ve en iyi konaklama deneyimini
yaşamak için bütün süreçlerde yanınızdayız.

Fransa

Arjantin

Amerika Tayland

Küba Dubai
Brezilya

italya

Dünya en çok bu şehirlere gidiyor. İster bu
ülkelere isterseniz de hayalinizde ki Roma
tatiline siz nasıl ne zaman isterseniz…

İşletmeniz İçin
Kaçırılmayacak Fırsat
Mavi Rota Farkı İle Sizinle
İşletmenizin tüm dünyaya açılması için gerekli tüm
süreçleri yöneterek işletmenizi sektöründe bir
adım öne geçirir ve sizi dünya standartları seviyesine
taşır. Beşi Bir Hizmet Ağını Kaçırmayın!

Ekonomik uçuş ve
konaklama kolaylığı
Mavi Rota Tour, IATA üyeliği ve acenta yetkisine sahip olduğu için
sizin için en uygun uçak biletleri ve 500 binden fazla otel ile konaklama seçeneklerini sunar. Mavi Rota Tour işletmenizin gelişimi için
her anınızda yanınızda.

Ödeme
Kolaylığı
Mavi Rota sizin için bütün süreçleri kolaylıkla yönetiyor ve sizi asla
zorlamıyor. Uygun koşullarda sizin için en uygun ödeme koşullarıyla
Mavi Rota her zaman yanınızda.

Devlet
Desteği
Yurtdışı Pazar Araştırma Destek Programı sayesinde ihracat
yapan firmalar devletten destek alabilmektedirler. Mavi Rota ile
gereken uygunluk sağlandığında uçak bileti, otel ve araç
giderlerinizi %70’ini geri alabilir ve farkı yaşayabilirsiniz.

Mavi Rota ile
Fırsatlar Anında Sizinle
Anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimizden aldığımız
anlık gelişmeleri size anında iletir ve fırsatlardan
yararlanmanızı sağlar. İndirimli biletler, hediye paketleri gibi birçok kolaylıktan size haberdar ederek
firmanız için çalışır.

Ailemize Sizleri de katmak ve
birlikte büyümek için…
Göz ile görülmeyen, ölçeğin verdiğimiz hizmet
olduğu bir alanda çalışıyoruz. Kurum olarak güven ve
istikrar konusunda ince eleyip sık dokuyor hiçbir
detayı atlamıyoruz.
Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrını biliyor ve sizinle bir
aile gibi bağ kuruyoruz…
Kurumsal Seyahat Çözümleri için Mavi Rota Tour
olarak referanslarımız arasında sizleride görmek
istiyoruz,

MAVİ ROTA TOUR’U TERCİH EDENLERİN
TAMAMI MEMNUN
ÇÜNKÜ BİZ,
HİZMETİN VERDİĞİ
MUTLULUKTAN BESLENİYORUZ

‘’Bir Turizm Şirketinden
Daha Fazlası’’

444 8 305
www.mavirotatour.com

