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Traveland Tur�zm 2016 yılında b�reysel ve kurumsal �ht�yaçlara özel çözümler gel�şt�rmek
amacıyla kurulmuştur. Traveland tur�zm A grubu Türsab belges� �le müşter�ler�ne h�zmet
vermekted�r. Traveland Profesyonel Kadrosu �le müşter�ler�ne sıkıntısız h�zmet� m�syon hal�ne
get�rm�şt�r.

Dünya genel�nde �let�ş�mde olduğumuz çözüm ortaklarımız, konusunda deney�ml�, uzman ve
d�nam�k ek�b�m�zle yurt�ç� ve yurtdışında b�rçok f�rmaya kurumsal ve b�reysel h�zmet sunarken
en uygun bütçe yönet�m�yle, en kal�tel� h�zmet� ve maks�mum müşter� memnun�yet�n�
hedefler�z.

B�lg� ve deney�m�m�zle takım çalışmasının ve güçlü �let�ş�m�n başarıya g�den yolun en öneml�
basamakları olduğuna �nanarak sorumluluk b�l�nc� ve mot�vasyonu yüksek, tak�pç�, başarıya
olan tutkusu �le her zaman gel�ş�me ve değ�ş�me açık takım arkadaşlarımızla s�zlere h�zmet
vermekten memnun�yet duymaktayız.
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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?



Kurumsal uçak b�let� �şlemler� konusunda
uzman f�rmamızla çalışarak seyahat
g�derler�n�z� büyük oranda düşürün.

Avantajlı koşullarve fırsatları sürekl� tak�p
ed�yor s�zler� b�lg�lend�r�yoruz.

UÇAK BİLETİ

Kurumsal v�ze �şlemler� konusunda uzman
personel�m�zle s�zlere h�zmet ver�yoruz.
S�zler� uğraştırmadan v�ze �şlemler�n�z�
halled�yor para ve zamandan tasarruf

etmen�z� sağlıyoruz.

VİZE



Fuar, bay�� toplantıları, �ş z�yaretler� g�b�
kurumsal otel konaklama �şlemler�nde

uzman kadromuzla h�zmet�n�zdey�z. 
KONAKLAMA

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

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

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



Verm�ş olduğumuz 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.

Tur�zm ve tekn�k h�zmetler alanında, ana h�ssedarımız Traveland Tur�zm AŞ.’ �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, onların güven�l�r �ş ortağı olmak.

Tüm 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.

Gel�şmekte olan d�nam�k tur�zm dünyasını yakından tak�p ederek, hızlı adaptasyonlarla
müşter�ler�m�ze her zaman üstün h�zmetler�, serv�s ve kal�tey� yüksek eğ�t�ml� profesyonel b�r
takım ruhu �ç�nde sunmaktır

H�zmet ver�len alanlarda güvenl�, kal�tel� ve yen�l�kç� h�zmet anlayışı �le küresel pazarda
müşter�m�z olan havayollarına üstün h�zmet sunmak ve tüm paydaşlarımıza katma değer
yaratmak.    

MİSYONUMUZ



Tüm Türk�yede de güven�l�r ve aynı kal�tede h�zmet sunan, herkes�n ve her kes�m�n
seyahat acentes� olan, müşter� ve �nsan kaynağını en değerl� akt�f� olarak kabul eden, genç
g�r�ş�mc� ruhuna yakışır şek�lde sürekl� olarak fark ve değer yaratan, rak�pler�n�n örnek
aldığı, her aşamada b�r seyahat acentes�nden daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın
değer� yüksek, l�der seyahat acentes� olmaktır.

Müşter�ler�m�z �ç�n değer yaratmak, beklent�ler�ne kal�te ve �st�krarla karşılık vermek ve
çözüm ortakları olmak.

Her zaman �ç�n en �y�, en kal�tel� h�zmet� en uygun şartlarla müşter�ler�m�ze sağlamakla
beraber sektörde farklılıklar yaratarak �şb�rl�ğ� yapmış olduğumuz f�rmalara uzun vadel� ve
güvenl� h�zmet� vermekt�r.

Sah�p olduğumuz gen�ş h�zmet yelpazes� �çer�s�nde h�zmet sektöründe k� değ�ş�mler�
uygulayan, fark yaratan ve kal�tes�yle b�l�nen serv�s ş�rket� olmak.

Müşter�ler�m�ze, �ş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma en üst düzeyde değerler
oluşturarak m�saf�rler�m�ze, b�z�mle çıktıkları yolculukta kend�ler�ne destek vermek ve bu
alanda l�der b�r kuruluş olmaktır.

Yer H�zmetler� sektöründe Türk�ye’de l�der, küresel pazarda �se ana oyunculardan b�r�
olmak

VİZYONUMUZ
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İŞ ORTAKLARIMIZ



TRAVELAND TURİZM |  Kurumsal Seyahat H�zmetler�

ADRES
İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

https://www.traveland.com.tr/

WE B SİTEMIZ

�nfo@traveland.com.tr

MAIL ADRESİMİZ

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