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SkyTeam | Global Meetings

Plani�carea călătoriilor la un eveniment internațional nu a fost
niciodată mai ușoară.

Înregistrare în mai puțin de 3 minute
Începând de la 50 de participanți
  Reduceri de până la 15%

CE CÂȘTIGAȚI?

1. CA ORGANIZATOR

1 contact, 20 de transporatori

O sursă unică de acces la o rețea extinsă de peste 1,057 de destinații.

Acces online

Acces la o gamă largă de servicii online care simpli�că semni�cativ călătoria, precum
posibilitățile de rezervare online și serviciul de contorizare a participanților.

Suport de promovare

Veți primi un kit de comunicare pentru a simpli�ca informarea participanților asupra
bene�ciilor obținute.

Program de stimulare

Primiți 1 bilet pentru �ecare 50 de participanți care călătoresc la eveniment prin programul
SkyTeam Global Meetings.

 

2. CA PARTICIPANT

Tarif de serviciu zero

Reduceri tarifare

Vă puteți bucura de reduceri de până la 15% la tarifele disponibile pentru toate companiile
aeriene membre SkyTeam.

Rezervare online

Programul permite participanților să își rezerve călătoria online prin câteva click-uri.

1,057 de destinatii

Acces la orice loc de pe glob prin rețeaua vastă de rute, cu peste 16,270 zboruri pe zi.

Bene�ciile de a zbura cu 20 companii aeriene de top

Bene�ciați  de zboruri cu servicii complete, prin companii care furnizează milele conform
programului de �delizare, acces la saloanele VIP (pentru pasagerii SkyTeam Elite Plus, sau care
călătoresc în clasa First sau Business) și multe alte servicii suplimentare.
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Conditii SkyTeam Global Meetings

Minim 50 de participanți care călătoresc cu avionul.
Participanții trebuie să călătorească din cel puțin 2 țări diferite (altele decat țara în care
este organizat evenimentul).
Evenimentul poate � înregistrat între 2 luni și 5 ani în avans.
 Organizatorul promovează SkyTeam ca Alianța O�cială a evenimentului.
 Nici un angajament �nanciar.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

https://www.esky.ro/despre-noi/contact

