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İş�m İç�n Seyahat Tursab A grubu �şletme belgel� Traveland Tur�zm Anon�m Ş�rket�'n�n
�şt�rak�d�r. Traveland Tur�zm A.Ş. 10051 belge numarası ve 2N1K Seyahat Acentası ünvanı �le
T.C. Kültür ve Tur�zm Bakanlığına bağlı Seyahat Acentaları B�rl�ğ� üyes�d�r.

Kurumsal seyahat h�zmetler�ne b�r çok yılını verm�ş uzman kadromuz �le s�zler�n yanında
olmaktan memnun�yet duymaktayız. İş seyahatler�n�zde tamamen müşter� memnun�yet�
odaklı h�zmet kal�tem�z �le b�r sonrak� �ş seyahat�n�z�n y�ne tek adres� olmak �ç�n çalışmaya
devam etmektey�z. Ed�nm�ş olduğumuz et�k anlayış ve dürüstlük çerçeves�nde kurumsal
h�zmet verd�ğ�m�z müşter�ler�m�z �le sağlam dostluklar kurmaktayız. "Uygun F�yat, Yüksek
Kal�te" Sloganı �le kurumsal seyahat tur�zm�ne yen� b�r heyecan get�rmektey�z.

Uygun f�yatı sağlayab�lmek ve en ucuz mal�yet� bulmak �ç�n aracı f�rma olmadan s�zlere h�zmet
vermektey�z. Aracı f�rmalara ödenen kom�syon m�ktarlarını s�zlere �nd�r�m olarak yansıtmaktan
aşırı memnun�yet duymaktayız. Türk Hava Yolları, Pegasus A�rl�nes, Onur A�r, SunExpress,
AnadoluJet, Atlasglobal g�b� b�r çok yerl� havayolu f�rmasının yetk�l� acentalığını yapmaktayız.
Amadeus, Sabre, Gal�leo g�b� yetk�l� serv�s sağlayacılarından d�ğer havayolu b�letler�n� tem�n
ederek s�zler�n uygun ve ucuz f�yatlarla uçuş gerçekleşt�rmes�n� sağlamaktayız.
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HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Uçak B�let�
Kurumsal V�ze İşlemler�
Kurumsal Konaklama ve Otel
Kurumsal Haval�manı Transfer
Kurumsal Kültür Turları
Kurumsal Araç K�ralama
Kurumsal Yurtdışı Fuar ve Tanıtım
Kurumsal Kongre Tur�zm� (M�ce)

NELER YAPIYORUZ?



Kurumunuz veya ş�rket�n�z �ç�n tüm
kurumsal uçak b�let� �ht�yaçlarınızı alternat�f

seçenekler� �le araştıyor en uygun ve en
�deal çözümü s�ze sunuyoruz.

UÇAK BİLETİ

Ş�rket�n�z�n tüm kurumsal v�ze �şlemler�nde
yanınızdayız. Uzman ek�b�m�z v�ze başvuru
sürec�nde da�ma yanınızda olacak gerekl�

prodüserler �le �lg�l�s�zler� b�lg�lend�recekt�r.

VİZE



Konaklama ve otel �ht�yaçlarınızı hem uygun
f�yatlarla hemde alternat�f seçeneklerle

s�zlere sunuyoruz.
KONAKLAMA

Haval�manı transfer h�zmet�m�z �le 7/24
h�zmet�n�zdey�z. D�lersen�z otel�n�ze,

d�lersen�zde �sted�ğ�n�z herhang� b�r yere
s�z� bırakalım..

TRANSFER



Kurumsal f�rmalara yönel�k özel kültür
turları düzenl�yoruz. İster 1 gece �ster 7

gece k�ş� sayısını bel�rt�n anında f�yat alın.
KÜLTÜR TURLARI

Araç k�ralama �şlemler� sayes�nde
yararlanab�leceğ�n�z en büyük avantaj araç

k�ralama prosedürler� �le uğraşmamanız
olacaktır. Uygun f�yatlar ve uzman

kadromuz �le h�zmet�n�zdey�z.
 

ARAÇ KİRALAMA



Yurtdışı fuar gez�ler�n�z� planlıyor; v�ze, uçak
b�let� ve konaklama g�b� h�zmetler�m�z �le
seyahat�n�z� en kolay şek�lde geç�rmen�z�

sağlıyoruz. 

YURTDIŞI FUAR

Ürün lansmanları, basın toplantıları, kongre
ve sem�ner organ�zasyonları, yetk�l� satıcı

gez�ler� ve daha b�rçok etk�nl�k
düzenleyerek f�rmanızın b�r çok �ht�yacına

çözüm üret�yoruz..

KONGRE TURİZMİ (MİCE)



NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?
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Otel ve uçak b�let�
rezervasyonlarınızda hızlı

ve alternat�f çözümler
sunuyoruz.

HIZLI ÇÖZÜM
S�zler �ç�n alternat�f
uçuşları ve oteller�

araştırıyor en düşük
mal�yet� sunuyoruz.

DÜŞÜK MALİYET
Çağrı merkez�m�zden

7/24 telefon �le destek
alab�l�r �şlem

yapab�l�rs�n�z.

7/24 DESTEK
Haftalık, aylık ve nak�t
ödeme seçenekler� �le
bütçe dostu çalışma

şartları.

CARİ HESAP



Gel�şmekte olan kurumsal tur�zm dünyasını yakından tak�p ederek, hızlı adaptasyonlarla
müşter�ler�m�ze her zaman üstün h�zmet�, serv�s� ve kal�tey� profesyonel b�r takım ruhu
�ç�nde sunmaktır.

Kurumsal ve Devlet da�res� müşter�ler�m�z �ç�n onların �ht�yaçlarına uygun çözümler�
b�rl�kte üreterek rekabette kazanan, b�lg�, becer� ve yetenekler� �le müşter�y� yönlend�r�c�
h�zmetler� sunan, temel değerler�m�z doğrultusunda �ş ahlakı ve kal�teden tav�z vermeyen
b�r ş�rket olarak �lk terc�h ed�len �s�m olmaktır.

Sunduğumuz h�zmetlerde müşter�ler�m�ze karşı açık, ad�l, saygılı, mütevaz� olmak; yapmış
olduğumuz çalışmalarda �se �ş�n� key�fle yapan, yen� f�k�rlere açık personeller�m�zle b�rl�kte
maks�mum ver�m� elde etmek ve müşter�ler�m�ze en �y� h�zmet� sunmaktır.

Tüm h�zmet verd�ğ�m�z alanlarda güvenl�, kal�tel� ve yen�l�kç� h�zmet anlayışı �le Dünya ve
Türk�ye pazarında müşter�m�z olan ş�rketlere üstün h�zmet sunmak ve tüm paydaşlarımıza
katma değer yaratmak.    

Kurumsal seyahat tur�zm�ne yıllarını verm�ş uzman kadromuz ve tamamen müşter�
memnun�yet� odaklı maks�mum h�zmet kal�tem�z �le b�r sonrak� seyahat planınızın y�ne tek
adres� olmaktır. Bağlı bulunduğumuz ana h�ssedarımız Traveland Tur�zm A.Ş. (2n1k Seyahat
Acentası) 'n�n v�zyon, m�syon ve değerler� doğrultusunda, müşter�ler�m�ze değer katacak
profesyonel h�zmetler�, uygun f�yat ve kal�tel� serv�s anlayışıyla sunarak, Traveland Tur�zm
A.Ş.'n�n güven�l�r �ş ortağı olmaktır.



Yurtdışı ve yurt�ç� otel portföyünü müşter�ler�m�ze en avantajlı koşullarda h�zmete sunmak
Tüm h�zmetler�m�zde yüksek sev�yede müşter� memnun�yet� ve güven�n� sağlamak.
Kal�tel� h�zmet odaklı alanında uzman çalışanlar yet�şt�rmek ve yen� �st�hdamlar yaratmak.
Güvenl� ve kal�tel� h�zmet sağlayan, müşter�s� �le da�ma �lg�lenen alanında uzman ş�rket
olmak.

Müşter�ler�m�ze en yüksek güven� ve memnun�yet� en uygun f�yatlarla sunan alanında l�der
kurumsal seyahat acentası olmaktır. Kurumsal seyahat h�zmetler� alanında yen�l�klere sürekl�
açık kend�n� gel�şt�ren seyahat acentası olarak fal�yet göstermekt�r.

Hedefler�m�z:

Değerler�m�z:
Fark yaratan �nsan kaynağımız, Güçlü altyapı, �ler� teknoloj�m�z, Sam�m�, dürüst ve açık
�let�ş�m�m�z, D�nam�k, hızlı ve esnek yapımız, Yasalara, çevreye, topluma saygılı ve et�k
yaklaşımımız ve bunların yanı sıra doğayı korumak amacıyla kağıt kullanımını m�n�mum
sev�yede tutuyoruz.
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İŞ ORTAKLARIMIZ



ADRES
İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

https://�s�m�c�nseyahat.com/

WE B SİTEMIZ

�nfo@�s�m�c�nseyahat.com

MAIL ADRESİMİZ

Kartaltepe Mah. Beled�ye Hek�m� Sk. No:12/1
Bakırköy / İSTANBUL

A DRESİMİZ
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