
de community van ervaren reiskenners

en u? Waar denkt u dat sommige 
van uw klanten hun reis boeken?



travelcom is de oplossing waarmee u 

reisaanbiedingen kunt creëren, delen en 

herverdelen zodat aanbod op uw website en in 

uw reisbureau automatisch een boost krijgt.

De oplossing voor meer te verkopen
met dit netwerk van producenten en verkopers 

willen we u helpen uwe verkoop in uw 

agentschap én online te boosten dankzij een 

revolutionair en uiterst gebruiksvriendelijk 

concept.

De productie delen
Het is de ideale oplossing voor 

reisagentschappen en/of touroperators:   

de extra online aanwezigheid zal de verkoop  

ten goede komen en het reisaanbod kan via  

andere reiskantoren gedeeld worden.  

Aangepast aan uw behoeften
de travelcom-modules worden ondergaan 

regelmatig een update en worden geactiveerd 

volgens uw wensen of behoeften. 

u heeft de keuze tussen een basisformule of  

een formule op maat.

travelcom
voor wie? Waarom?

Efficiënt, snel, 
vei lig en ...  

een ruim aanbod!



travelcom
voor wie? Waarom?

PRODUCTIE
met de module ‘Productie’ kunt u heel eenvoudig uw  

eigen producten samenstellen met de algemene informatie  

over de reis, vertrekdata, type kamers, prijzen ...1

6 aanvullende   modules

meer verkopen in het 
reisbureau en online

2
3
4
5
6

dank zij de module ‘delen’ kunt u uw aanbod naar 

andere reisbureaus sturen en zo uw verkoop een boost  

te geven.

met de module ‘reservatie’ beheert u de bestellingen 

die gegenereerd worden via uw website of via de  

reisbureaus waarmee u uw producten deelt.

met de module ‘content’ kunt u onmiddellijk de  

pagina’s van uw website creëren, publiceren en  

wijzigen met behulp van teksten, foto’s, links …

met de module crm-klanten, en de eventuele link met de software 

die u gebruikt voor uw dossierbeheer, beheert u uw communicatie 

terwijl u uw klanten op een professionele manier opvolgt..

met de module ‘Btn-like’ (gratis voor reiskantoren)  

kunt u in uw reisbureau alle producten inkijken en  

overgaan tot reservaties. 

Geïntegreerde touring Websales 
Bij elke reservatie online of via Btn-like bestaat er  
wordt een touring reisverzekering (annulering of all-in) 
voorgesteld. Bij akkoord wordt er automatisch een polis 
gecreëerd in de touring Websales mogelijkheid om een 
touring reisverzekering  (annulering of all in) af te sluiten 

travelcom
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MacBook Pro

meer delen en meer verkopen.
Websites in een community met als doel 
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Wenst u meer informatie? neem dan contact met ons op!

de community van ervaren reiskenners
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