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Програм промоције туристичких брошура
Поштовани,
Да ли и Ви радите у туристичкој индустрији, имате неколико брошура које желите да презентујете својим
клијентима на Интернету?
Шта мислите о томе да их објавите “online”?
Истраживањем дошли смо до података да свака компанија у овој индустрији има различите потребе, па
смо собзиром на то, за сваку од тих група припремили партнерски програм.
Теленет партнерска група састављена је од профитабилног регионалног тела, која тренутно представља
једну од 5 водећих светских извора туристичких информација везаних за Србију и регион Источне
Европе.
Остали партнерски програми Теленета у туристичкој индустрији чине програми хотелима, (хостелима,
вилама, апартманима), туристичким агенцијама, рент-а-кар компанијама, авио компанијама и малим
произвођачима сувенира. За сваки од наведених група постоји посебни партнерски програм, а сви
заједно чине синергију туристичке понуде Србије, како на домаћем, тако и на међународном тржишту.
Зашто изабрати сервис публиковања брошура “online“?
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Одличан квалитет и једноставност за читање.
Прилагођен сервис потребама корисника свих старосних група, који укључује чак и могућност
приказивања брошуре на посебном домену сајта објекта или сесије веб Брошура.
Брзо процесуирање захтева за постављањем брошуре.
Једноставни пословни процес, слањем ваше брошуре на нашу адресу, без комплкованих
уговора, обавеза, коришћењем фексибилног менаџмента и једноставних процедура.
Оргинални језик сајта је енглески, мада могуће је да брошуре које су приказане буду на српском
или да оне буду више-језичне.
Цена публиковања приступачна је чак и оним фирмама, агенцијама које имају изузетно низак
буџет улагања у маркетинг.

Колика је цена објављивања брошуре на нашем сајту?
Уколико сте заинтересовани за објављивање ваше брошуре, а радите у једној од наведених
категорија у области туризма, можете нас контактирати директно са сајта веб Брошура
http://turizam-brosure-srbija.booking-hotels.biz или на телефон +381 (064) 555-85-81.
Програм публиковања је на годишњој основи и цена је базирана на основу броја страна ваше брошуре.
Промотивна цена у периоду од 01. јула до 01. октобра биће свега 999,00 динара по страни брошуре.
Дакле, за формат брошуре од 4 страна, цена је свега 3.996,00 динара за годину дана. За агенте који су
тек регистровали фирму, менаџере ново отвореног туристичког објекта и остале који се двоуме да ли да
користе сервис веб Брошура, спремни смо да понудимо бесплатне промо периоде.
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