Integrujemy świat biznesu.
Wygrywaj z nami.

„Nie możesz po prostu zapytać klientów czego
potrzebują, a potem spróbować im to dać. Zanim uda
Ci się to stworzyć, oni będą chcieli czegoś nowego.”
– Steve Jobs

KIM JESTEŚMY?
Firma Excellence Travel istnieje na rynku od 2010 roku i należy do liderów w segmencie świadczenia usług
concierge.
Zajmujemy się profesjonalną obsługą klienta prywatnego i korporacyjnego pod kątem dostępu do
najważniejszych imprez sportowych, muzycznych na całym świecie.
Organizujemy również wspólnie z firmą United Target, która jest zaliczana do najlepszych w Polsce w branży
MICE, niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju eventy oraz podróże w wybranych zakątkach świata.
Realizujemy także specjalne projekty na życzenie klienta.
Z naszych usług korzystają w chwili obecnej firmy korporacyjne, biura podróży oraz klienci indywidualni. Jedną
z gałęzi naszej działalności jest marka Twoje Mecze.
TwojeMecze.pl
Od lat specjalizujemy się w organizowaniu wyjazdów grupowych oraz indywidualnych na imprezy sportowe.
Począwszy od meczów niemieckiej Bundesligi kończąc na finałowych meczach mistrzostw świata. Do tej pory
zaufało nam około 150 klientów ( klienci indywidualni, firmy), które cenią sobie nasz profesjonalizm oraz
indywidualne podejście do klienta. Każdy wyjazd omawiamy indywidualnie z klientem i zajmujemy się jego
kompletną realizacją.

CO CHCEMY WSPÓLNIE OSIAGNĄĆ?
Satysfakcja klientów i budowanie długotrwałych partnerstw to nasze podstawowe

cele biznesowe.

Nasza propozycja dla Państwa to rozwiązanie, dzięki któremu Państwa partnerzy
biznesowi poczują się jeszcze bardziej docenieni i wyjątkowi, co pozwoli Wam na
zacieśnianie i rozwój Waszych relacji.

Usługa Concierge to nie tylko wartość dodana do Państwa oferty biznesowej, ale
przede wszystkim unikalne narzędzie relacyjne, które sprawdza się we
wszystkich obszarach i przy każdej skali biznesu.

Oferując takie rozwiązanie waszym partnerom biznesowym otworzycie przed nimi
dodatkowe możliwości co z pewnością sprawi że docenią oni Waszą wspólną
relację i zostanie ona przeniesiona na zupełnie inny poziom.

MODEL WSPÓŁPRACY

Naszą wizją dotycząca współpracy jest wymiana wzajemnego potencjału w celu
osiągniecia zaplanowanych przez nas celów biznesowych.

Z naszej strony proponujemy ofertaę CONCIERGE opartą o system
abonamentowy, który zostałby zaproponowany określonej liczbie klientów
mających konkretną wartość finansową.(2000 netto za okrez servisu 12 m-c)

Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie wypracować model współpracy, który

przyniesie nam wymierne korzyści finansowe i wizerunkowe.

DZIĘKUJEMY!
Kontakt: Dariusz Gurzyński
tel : 510-83-43-20

