Önnek csak úticélját kell meghatározni! A többi a mi feladatunk. Profilunk egy kicsit
eltér a hagyományos értelemben vett incentive utazási irodákétól. Cégünk az Ön
utazási partnere. A megbízhatóság, magas szakmai tapasztalat és a minőségi
utaztatás mellett köteleztük el magunkat, mellyel célunk a megbízói igények
maximális kielégítése. Az Ön utazási partnereként nem csak az utazásszervezéssel
járó felelősséget és terhet vesszük le a válláról, hanem segítünk a legmegfelelőbb úti
cél kiválasztásában a résztvevők számára legmegfelelőbb programok
összeállításában.
Igyekszünk mindig új ötleteket, még felfedezetlen célpontokat, vagy szokatlan
programokat összeállítani, így téve még emlékezetesebbé az utazást. Ajánlataink
minden esetben egyediek, személyre szabottak, a cég saját arculatához illeszkedő,
profiljához illő megoldások, exkluzív ajánlatok. Legyen szó egy üzleti találkozóról,
egy csapatépítő tréningről, vagy akár az éves teljesítmény elismerését megkoronázó
álomutazásról luxus kivitelben.
Mi az utazás felejthetetlen élményével tesszük teljessé megbízóink sikeres
üzletmenetét. Fő profilunk a cégek kiszolgálása. Szakmai programok szervezése
külföldön, konferenciák, rendezvények, közgyűlések szervezése bel- és külföldön.
Kiállításokra való utazás, belépő biztosítása, standépítés, legyen az Kubában,
Panamában, Magyarországon vagy akár Vietnam. Rendelkezésre állunk speciális
szakmai programok megszervezésében, teljes körű lebonyolításában.
Mi profi segítséget nyújtunk abban, hogy szakmai útjából a legtöbbet tudja kihozni és
partnerei is elégedettek legyenek. Ön elmondja igényét, és mi összeállítjuk az
utazási csomagot. Önnek nincs más teendője, mint eldönteni, hogy igényli-e a
szolgáltatásokat. Mi megkeressük a piacon létező legjobb utat, és levesszük válláról
a feladatot. Nem szeretnénk az árversenyben részt venni, sokkal inkább kívánunk
minőségi szolgáltatást nyújtani, ezzel garantálva utasaink elégedettségét.
Kínálatunkból:
- Repülőjegy ügyintézés
- Autóbérlés
- Szállásfoglalás
- Szakmai programok (kiállítások, konferenciák) szervezése
- Biztosítások
- Vietnam Vízumügyintézés
Ajánlatainkból:
Nyaraló utak Európában: Ciprus, Horvátország, Ibiza, Kanári szigetek, Korzika, Kos,
Kréta, Madeira, Malaga, Málta, Rodosz, Szardínia, Szicília
Egzotikus helyszínek: Bali, Dél-Afrika, Dominikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya,
Kuba, Maldív szigetek, Mauritius, Mexikó, Seychelles szigetek, Srí Lanka, Thaiföld,
Tunézia, Ecuador, Madagaszkár, Namíbia, Omán, Vietnam, Zanzibár, Zöldfoki
szigetek
Európai körutak: Ausztria, Franciaország, Írország, Izland, Olaszország, Portugália,
Skócia, Svájc, Toszkána
Egzotikus körutazások: Ausztrália, Brazília, India, Jordánia, Kambodzsa, Malajzia,
Vietnam, Thaiföld
Városlátogatások: Athén, Dubai, Dublin, Koppenhága, Lisszabon, London, New
York, Párizs, Prága, Róma, Szentpétervár, Szingapúr

Különlegességek: veronai operafesztivál, Toszkán főzőtanfolyam, sportesemények
belépőjegyei, VIP belpőjegyek, koncertek
Luxushajó utak: Royal Caribbean Cruises (Karib térség, Alaszka) Costa Cruises
(változatos útvonalak Madeirától a török partokig, norvég fjordok), Nílusi hajóút
Kaland túrák: Tengeri kajakozás, Ecuadori kalandtúra Galapagos szigetekkel, Costa
Rica esőerdő és vulkántúra, kalandtúra és vásárlás Panamában
Luxus vonatok: Orient Express,
Bevásárlótúrák: Dubai, Panama, New York, Milánó, Isla Margarita
Egyéb programok: céges utazások, üzleti/szakmai utak, szállásfoglalás, külföldi
konferenciákon/kiállításokon való részvétel, incentive utak bel- és
külföldön,konferenciák, meetingek, rendezvényhelyszínek biztosítása,
vállalati/családi napok, tréningek, csapatépítés, vállalati kirándulások, céges
vacsorák, bulik szervezése, vállalati üdültetés (utazási csekkel is!).
További részletek: dulichso.com

