
System automatycznej rezerwacji turystycznej S.A.R.T. zaprasza organizatorów do nawiązania 
współpracy w zakresie prezentacji oferty w banku ofert ponad 120 portali turystycznych, w tym 
www.travelbook.pl www.24travels.com . 
Oferta obejmuje prezentacje oraz sprzedaŜ online przez naszą firmę bezpośrednio klientom  
i ponad 3000 agencji turystycznych w Polsce, które z nami współpracują. 
Dodatkowo zainteresowani agenci mają moŜliwość prezentacji oferty na swojej domowej stronie www 
wykonanej w technologii S.A.R.T. 
Ofertę kierujemy do małych touroperatorów, jako pierwszy inicjalny etap naszej współpracy. Koszty 
rocznej prezentacji oferty zbliŜone są do kwoty jednorazowego ogłoszenia w prasie. 
W naszej strategii marketingowej docieramy do ponad 3000 agencji turystycznych oraz do kilkuset 
tysięcy potencjalnych klientów. 
 
Umieszczona oferta w portalu umoŜliwia: 

� wypromowanie oferty wśród potencjalnych agencji turystycznych 
� wyszukanie w jednej wyszukiwarce wszystkich dostępnych ofert na rynku turystycznym w 

Polsce 
� agentowi dokonanie rezerwacji online bez konieczności telefonowania 
� agentowi zapoznanie się z warunkami współpracy 
� dostęp dla klientów ponad 1000 portali turystycznych, które generują ponad 40% 

sprzedaŜy ofert turystycznych w Polsce. 
 
Warunki współpracy: 
 
Wymagane dokumenty: 
- zezwolenie Marszałka Województwa na świadczenie usług turystycznych 
- aktualna gwarancja ubezpieczeniowa 
- zaświadczenie o działalności gospodarczej, KRS, REGON, NIP 
- umowa agencyjna 
- warunki uczestnictwa 
 
Warunki finansowe: 
- opłata za prezentację oferty  - opłata roczna w wysokości 25 zł za ofertę 
- opłata za kaŜdą zmianę prezentowanej oferty – jednorazowo 5 zł 
- prowizja agencyjna 
- 1% dla systemu rezerwacji S.A.R.T. za uzyskany obrót ze sprzedaŜy 
 
Prezentacja obejmuje: 
- nazwę imprezy 
- opis imprezy turystycznej, w szczególności program turystyczny 
- opis atrakcji i regionu 
- 8 zdjęć 
- terminy z moŜliwością zarządzania typem oferty 
- szczegółowy cennik z wszystkimi zniŜkami i dopłatami 
- stan początkowy miejsc 
 
Zarządzanie miejscami: 
Współpracujący organizator turystyki zobowiązuje się do aktualizacji dostępnych miejsc. W przypadku 
wysprzedania oferty zobowiązuje się do wprowadzenia informacji w formie zastopowania dostępnych 
miejsc. 
 
PROMOCJA: Dla biur rozpoczynających z nami współpracę oferujemy gratis miejsce na 
banner i wywiad na temat działalności firmy na branŜowym portalu turystycznym 
www.abcturystyka.pl 

 
 
 
Zapraszamy do współpracy 

 


