Twój partner w podróży

KIM JESTEŚMY?
Grupa Why Not TRAVEL specjalizuje się w kompleksowej organizacji podróży służbowych,
konferencji, przygotowaniu imprez integracyjnych oraz w pośrednictwie i sprzedaży ofert turystyki
indywidualnej.
W szerokim wachlarzu usług, które są odpowiedzią na potrzeby Klientów, znajdują się:

bilety lotnicze

sprzedaż biletów
autokarowych

sprzedaż biletów
kolejowych

rezerwacja hoteli

wynajem samochodów

ubezpieczenia
renomowanych ﬁrm

wynajem prywatnych
samolotów i helikopterów –
Private Jet

pośrednictwo wizowe

rezerwacje turystyczne:
wycieczki, wczasy

MICE (Meeting, Incentives,
Conferences, Events)

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, nasi
specjaliści zadbają również o realizację Państwa indywidualnych
życzeń. Porozmawiajmy o nich w jednym z naszych biur.
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CO NAS WYRÓŻNIA?
Naszą misją jest organizacja podróży służbowych skrojonych na miarę potrzeb Klienta.
Chcąc wywiązać się z tego zadania, oferujemy pełne wsparcie i szeroką ofertę usług,
które gwarantują:
elastyczne warunki współpracy i spersonalizowany serwis zgodny z oczekiwaniami
Klienta;
zapewnienie szybkiej informacji - wiemy, że pilne sprawy wymagają niezawodności
i naszej niezwłocznej reakcji;
VIP DESK – obsługa zleceń wymagających niestandardowych usług i kompetentnych
osób – komponujemy ofertę zgodnie z wizją Klienta;
nowoczesne rozwiązania technologiczne – wykorzystujemy nowe technologie
w sposób, który umożliwia przygotowanie najlepszych ofert oraz daje możliwość
samodzielnej rezerwacji online zgodnie z zasadami polityki podróży Klienta;
wsparcie poza godzinami pracy biura – wybierając Why Not TRAVEL, otrzymujecie
Państwo gwarancję bezpieczeństwa oraz obsługi spraw nagłych przez 24/7;
dedykowany opiekun Klienta – wiemy, jak ważny jest osobisty kontakt, dlatego każde
zlecenie jest traktowane indywidualnie, dedykowana osoba czuwa nad prawidłową
realizacją umowy oraz doradza Klientowi nowe rozwiązania z zakresu zarządzania
podróżami służbowymi.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

Aktywnie poszukujemy nowych rozwiązań, analizujemy je i wdrażamy, aby jeszcze lepiej
odpowiadać na potrzeby współczesnego biznesu. Korzystamy z wszystkich dostępnych na
rynku polskim systemów GDS oraz szerokiej bazy hotelowej, które pozwalają zapewnić
naszym klientom kompleksową ofertę oraz zagwarantować najniższe ceny.

Dlaczego inwestujemy w narzędzia on-line?
W celu zwiększenia Państwa komfortu udostępniamy zaawansowane technologicznie
rozwiązania informatyczne umożliwiające planowanie i zamawianie podróży służbowych
z poziomu indywidualnego podróżnego, jak i osób aranżujących wyjazdy dla innych.

Jak działają nasze narzędzia online?
Systemy działają w oparciu o politykę podróży Klienta z gwarancją przestrzegania wszystkich
limitów cenowych. Ponadto narzędzia dają możliwość wdrożenia opcji akceptacji kosztów
podróży przez przełożonego, co przekłada się na wymierne oszczędności dla ﬁrmy.
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Dlaczego warto?
Podróż na własnych zasadach to cel, który stawiamy sobie podczas realizacji każdego zlecenia.
Korzystając z naszych systemów, otrzymują Państwo gwarancję:
samodzielności obsługi – możliwość dokonania rezerwacji w dowolnym momencie;
komfortu – obsługa systemu online i wprowadzenie danych proﬁlowych pasażera jest
łatwe i intuicyjne;
kontroli wydatków – rozwiązanie takie jak polityka podróży, limity cenowe i akceptacja
kosztów przez przełożonego sprawią, że wydatki będą zawsze pod kontrolą;
intuicyjnego rozliczania delegacji – system online ograniczy biurokrację i przyspieszy
rozliczenie kosztów wyjazdu;
dostępności globalnej oferty – szeroki wybór przewoźników lotniczych, obiektów
hotelowych oraz wynajmu samochodów sprawi, że świat znajdzie się w zasięgu możliwości;
korzystnej umowy z liniami lotniczymi oraz hotelami i innymi dostawcami, np. rent a car
– ceny lotu i kolejnych usług wyliczamy w oparciu o indywidualne, korzystne umowy;
bezpieczeństwa transakcji – każdy użytkownik otrzymuje login i hasło zabezpieczające
zlecenie;
intuicyjnej obsługi oraz automatycznej i szybkiej rezerwacji;
przejęcia płatności przez Why Not TRAVEL;
zawsze niskich cen.
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KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY
komfort i bezpieczeństwo – wysoka jakość usług dostępnych 24/7;
zaufanie – niezawodność, gwarancja współpracy ze sprawdzonymi partnerami;
oszczędność – wybór najkorzystniejszych ofert oraz przestrzeganie polityki
podróży;
efektywne zarządzanie kosztami – więcej podróży w określonym limicie
budżetowym;
optymalizacja relacji z dostawcami – koncentrowanie się na stałych
i sprawdzonych usługodawcach;
elastyczne podejście – optymalne rozwiązania dopasowane do każdej sytuacji;
stabilna współpraca oraz kompetentna obsługa – silna pozycja na rynku TMC
(travel management company);
rzetelne raportowanie wydatków – kontrola trendów i analiza efektów
wdrożenia polityki podróży;
profesjonalne doradztwo i obsługa wyszkolonych konsultantów;
opieka dedykowanego Menedżera ds. Kluczowych Klientów.

PODRÓŻ? WHY NOT!
Grupa Why Not TRAVEL to lider polskiego rynku usług kompleksowego organizowania podróży
służbowych – business travel. Naszą siłą jest wyjątkowy zespół, którego szerokie kompetencje są
doceniane przez Klientów.
Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie usług turystyki biznesowej, które zaowocowało
licznymi nagrodami – przyznaną kilkukrotnie statuetką Gazeli Biznesu oraz tytułem Super Gazeli
Biznesu – dla najdynamiczniej rozwijających się ﬁrm na Podkarpaciu. Ponadto wśród naszych laurów
znajdują się wyróżnienia od naszych partnerów biznesowych m.in. PLL LOT, Emirates Airlines i Qatar
Airways oraz HRS.

Grupa Why Not TRAVEL to prężnie rozwijające się marki działające w branży
turystycznej gwarantujące kompleksowość obsługi.

Podróże służbowe

Bilety lotnicze, hotele

Wakacje, wczasy, wycieczki

Edukacja i praca w USA

www.whynottravel.pl

www.whynotholidays.pl

www.whynotfly.pl

www.whynotusa.pl

Wynajem prywatnych
samolotów i helikopterów
www.whynotprivatejet.pl

info@whynottravel.pl
handlowy@whynottravel.pl
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