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Wyszukiwarka ponad miarę!
Z myślą o sprostaniu oczekiwań biur podróży, chcących udostępnić wszystkim swoim Klientom łatwość przeglądania
i rezerwacji dostępnych ofert turystycznych MERLIN.X oferuje swoim Agentom w pełni zintegrowaną wyszukiwarkę
internetową Merlin.X, którą Agenci mogą umieścić na własnej stronie.
Największe atuty to:
• sprzedaż ofert przez własną stronę
internetową,
• przeloty, oferty z dojazdem własnym
i autokarem,
• super aktualne oferty,
• super szybkie wyszukiwanie spośród
5 milionów ofert,
• łatwość przeglądania i rezerwacji
dostępnych ofert turystycznych praktycznie wszędzie, gdzie Klient ma dostęp
do internetu,
• możliwość dokonywania rezerwacji
hoteli, samolotów i autokarów,
• łatwość obsługi,
• wyszukiwanie po dacie, kraju, ilości
osób itp..,
• przegląd cen i pogody dla poszczególnych regionów,
• sortowanie w/g poszczególnych kryteriów,

• zdjęcia i opisy hoteli,
• wybór alternatywnych przelotów,
• wybór alternatywnych opcji wyżywienia i zakwaterowania,
• wynajęcie samochodu
• łatwa konfiguracja i instalacja na
własnej stronie internetowej,
• panel konfiguracyjny który zapewnia
łatwą i szybką zmianę wszystkich
opcji i parametrów.

WEZYR

obiekty pięciogwiazdkowe z najwymyślniejszymi atrakcjami i udogodnieniami
dla najbardziej wymagających Klientów,
jak również hotele na każdą kieszeń.

O dokonanej rezerwacji oferty w wyszukiwarce Merlin.X biuro podróży
powiadamiane jest automatycznie
tuż po wpłynięciu rezerwacji. Istnieje
również możliwość założenia i edycji
rezerwacji w systemie Merlin.X.
To kolejny z kroków na drodze do
zwiększenia dostępu do ofert
turystycznych.

TRAVEL AGENT CARD

Holidays

Wezyr z nami!
Lista organizatorów Merlin.X wydłużyła się o kolejnego profesjonalistę
z dziedziny ofert do Turcji, Tunezji
i Egiptu: Wezyr Holidays. Organizator
ten zaprasza Państwa do spędzenia
wakacji w najpiękniejszych zakątkach
tych Państw.
Dbając o spełnienie indywidualnych
potrzeb każdego klienta Wezyr Holidays
przygotował szeroką ofertę ponad 100
hoteli. Są wśród nich ekskluzywne

Chcąc zagwarantować swoim Klientom
dostępność miejsc w samolotach oraz
profesjonalizm i komfort podróży, samodzielnie czarteruje samoloty tureckiej linii
Free Bird Airlines. Linie te obsługują
wyłącznie Klientów Wezyr Holidays na
kierunku Turcja.
To już przeszło 30 organizator w systemie Merlin.X, który nie tylko udostępnia
swoje oferty ale również pliki z ofertami
w formie XML. Nierealne niegdyś
marzenie o zjednoczeniu wszystkich
organizatorów w jednym systemie
nabiera rzeczywistego wymiaru.

HASŁA DOSTĘPU
Pierwszą rzeczą o jaką pytamy się
Agentów jest hasło cyfrowe lub numer
agencji do MerlinX. Dane te identyfikują
Państwa agenturę w naszej bazie i są
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uniwersalne dla każdego touroperatora.
Wpisując numer agencyjny do bazy
help desk w krótkim czasie może
wyświetlić Państwa agenturę.
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Specjalnie dla Agentów Merlin.X
wprowadzamy możliwość otrzymania
TRAVEL AGENT CARD − karty identyfikacyjnej pracownika biura podróży.
Profity TRAVEL AGENT CARD:
− karta identyfikująca przy study tours
− uczestnictwo online w forum
pracowników biur podróży
− zbieranie mil za sprzedaż ofert
wszystkich Touroperatorów
− zniżki w hotelach i przy wynajmie aut
− możliwe zakupy przez zdobyte mile
− łatwa identyfikacja u organizatorów
oraz szybki dostęp do wszystkich
mailingów od Touroperatora

NASI TOUROPERATORZY: Adriatyk • Adriatica.net • Alfa Star • Auto na Wakacje • Damptour • Delta Travel • Delta Prestige • Ecco Holiday
Exim Tours • Grecos Holiday • GTI Travel & Charters • Interhome Polska • Kontynenty • Scan Holiday • Mega Travel • Euro Pol Tour
Neckermann Polska • Nowa Itaka • Orka Travel • Pegas Touristik • Rainbow Tours • Retman • Rudolf Reisen • Maestral • Sindbad
Selectours • Sky Club • Sopol • Sun & Fun Holidays • Święcki Travel • Tene Tour • TUI Polska • Volare Travel • Wezyr Holidays • III Millenium

