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Ξεχωρίζουμε για τις λεπτομέρειες
30 χρόνια ταξιδεύουμε mazi σας σ’ όλο τον κόσμο. Ταξιδεύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
ταξίδια σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες και αναζητώντας πάντα το
αυθεντικό του κάθε τόπου με σκοπό να κάνουμε το ταξίδι σας μία αξέχαστη εμπειρία ζωής.
Εμπνευστείτε από τις προτάσεις μας στα ατομικά και ομαδικά ταξίδια
•   Επιλέξτε να δημιουργήσετε το δικό σας ιδανικό ταξίδι σε όποιους προορισμό
ονειρευτήκατε, θα είμαστε μαζί σας για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο και να
δημιουργήσουμε μαζί μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
•   Επιλέξτε από την μεγάλη γκάμα μας όποιο ταξίδι σας αρέσει. Μαζί θα δούμε
κλασσικούς προορισμούς, αλλά και νέους τόπους. Προορισμούς που έχουμε ταξιδέψει
προσεγγίζοντας τους όμως από άλλη προοπτική, αυθεντική, ανθρώπινη, πάντα με
ασφάλεια και με σκοπό να κάνουμε το ταξίδι σας μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
Η διαφορά στο ταξίδι
Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργούσαμε ταξίδια για εταιρείες, γραφεία ταξιδίων και γενικότερα για
άλλους. Σήμερα όμως έχουμε βγει σε πρώτο πρόσωπο προτείνοντας κλασικά και νέα ταξίδια σ’
όλο τον κόσμο μη ξεχνώντας τον στόχο μας που είναι: ποιοτικά ταξίδια στις καλύτερες τιμές.
Μάθαμε να σεβόμαστε τον ταξιδιώτη και ειδικά τον νέο. Επειδή η εμπειρία µας δείχνει ότι η
εποχή εξελίσσεται συνεχώς, βελτιώνουμε τις ιδιαίτερες παροχές που θα ικανοποιήσουν ένα
νεανικό ταξίδι. Τα πολλά θετικά feedback μας το επιβεβαιώνουν και γι’ αυτό μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα αξέχαστο, για όλα τα γούστα, ταξίδι!
Ενημερωνόμαστε συνέχεια για κάθε προορισμό, αξιοθέατα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα
διασκέδασης, πολιτιστικούς χώρους και oτιδήποτε σχετικό με το μέρος που θα επισκεφθείτε.
Το όραμα μας
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε «ταξιδευτές» που γίνονται «ένα» με τον προορισμό και
ζουν την κάθε εμπειρία που αποκομίζουν στο μέγιστο.
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες, με ασφάλεια, στις
καλύτερες τιμές.
H oμάδα μας
Είμαστε 37 έμπειρα και πολύγλωσσα στελέχη στα τρία γραφεία μας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα και
Λευκωσία), με στόχο να εξασφαλίσουμε την συνέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, την σωστή
εκτέλεση των προγραμμάτων των εκδρομών και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πελατών μας.
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To τμήμα corporate της εταιρίας χειρίζεται incentives και επαγγελματικά ταξίδια εδώ
και 30 χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα, έχοντας ικανοποιήσει με τις υπηρεσίες μας
καταξιωμένες εταιρίες. Προτείνουμε ταξίδια ανάλογα με τις προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό
και τον χαρακτήρα του κινήτρου σε όλα τα μέρη της γης.
Επιπλέον, προσφέρουμε έτοιμα ταξιδιωτικά πακέτα για όλες τις μεγάλες εκθέσεις του
εξωτερικού, συνδυάζοντας μετακινήσεις, ξενοδοχεία, εκμισθώσεις αυτοκινήτων και άλλων
υπηρεσιών.
Και τέλος αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων και εκμισθώσεις αυτοκινήτων και
υπηρεσίες VIP είναι στις υπηρεσίες της εταιρίας σας.
Οι πελάτες του mazi travel & events  - τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό - ζητούν επίσης
τις υπηρεσίες μας για την άρτια διοργάνωση και υλοποίηση απαιτητικών συνεδρίων, εταιρικών
συναντήσεων και συσκέψεων.

Για εμάς στο MAZI TRAVEL κάθε συνεργασία είναι ξεχωριστή
Στο Μazi travel  η προσωπική επικοινωνία, η κατανόηση των αναγκών σας, η συνεργασία για
την σχεδίαση και υλοποίηση του ταξιδιού σας, είναι η πετυχημένη συνταγή για μετρήσιμη
αποτελεσματικότητα. Δεν ετοιμάζουμε «πακέτα». Δεν φτιάχνουμε υπηρεσίες προς όλους. Για
εμάς ο κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ανάγκες και τις δικές του λύσεις.
Τι σας προσφέρουμε:
Α. ACCOUNT MANAGEMENT
Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος από τον οργανισμό σας συγκεντρώνει και μας αποστέλλει
ηλεκτρονικά τα requests. Εξειδικευμένος, δικός μας συνεργάτης, άμεσα - σε maximum 3
ώρες -, επιστρέφει τις προτάσεις. Λαμβάνουμε το Confirmation με την επιλογή σας και σας
αποστέλλουμε το Voucher.
Ακολουθεί η τιμολόγηση όπου αναγράφονται όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία.
(24ωρη εξυπηρέτηση, συμφωνημένος τρόπος πληρωμών.)
Β. REPORTING TOOLS
Σας προσφέρουμε μια σειρά από αναφορές με στόχο την βελτίωση του κόστους που δαπανάτε
αλλά και της μείωσης του χρόνου διαχείρισης εκ μέρους σας. (Πλήρως παραμετροποιημένες,
αναφορές ανά Δνση, ανά προορισμό, ανά Χρήστη κλπ.)  Επιπροσθέτως θα μπορούσαμε να
αναπτύξουμε Tailor made τα reporting tools, δηλαδή σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
Αυτό σας βοηθά να ξέρετε το κόστος σας ανά κέντρο κόστους της εταιρίας σας, αλλά συγχρόνως
να δείτε συγκεντρωτικά όλες τις κινήσεις που γίνονται  στην περιοχή ενδιαφέροντος σας.
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
Σας προσφέρουμε σημαντική βοήθεια στην λογιστική διαχείριση των εξοδολογίων σας και
βελτίωση χρόνου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών σας.
Δ. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Είτε λέγεται expenses reporting, είτε λέγεται real time information, το σημαντικό για εμάς είναι
το σημείο αναφοράς (πολιτική) που θα πρέπει να υλοποιούμε για λογαριασμό σας.
Η Εταιρική πολιτική ταξιδιών είναι το κρίσιμο σημείο για αποτελεσματική διαχείριση εξόδων,
αλλά και το σημείο εκείνο που μπορεί να μετρήσει την επένδυσή σας.
Τελικά τι κερδίζετε mazi μας ;
Α. Την μείωση του κόστους ταξιδιών
Β. Την βελτίωση των αποφάσεων σας λαμβάνοντας υπόψιν τις αναφορές μας.
Γ. Την βελτίωση των διαδικασιών και του χρόνου διεκπεραίωσης από το λογιστήριο σας.
Δ. Την σύνταξη (εάν δεν έχετε) εταιρικής πολιτικής ταξιδιών και υλοποίησης αυτής.
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TΑΞΙΔΙΑ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
(INCENTIVES)
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

C

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό
περιβάλλον, η παρακίνηση και ανταμοιβή των υπαλλήλων
ή πελατών, αποτελεί αναμφισβήτητα βασική επιχειρησιακή
πολιτική.

Τα ταξίδια κινήτρων είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές
μεθόδους για να παρουσιάζουν οι εταιρείες (σε υπαλλήλους ή
και πελάτες τους) ένα νέο προϊόν, να αυξήσουν τις πωλήσεις, να
επικοινωνούν τους εταιρικούς στόχους, να συσφίξουν τις ενδοεταιρικές σχέσεις, και τέλος να επιβραβεύσουν το προσωπικό
ή τους συνεργάτες τους για τη βοήθειά τους στην επίτευξη των
στόχων της εταιρείας.

Η εταιρία μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας με το σχεδιασμό ταξιδιών με προσοχή στη
λεπτομέρεια. Σε στενή συνεργασία μαζί σας, προτείνουμε ταξίδια ανάλογα με τις προδιαγραφές,
τον προϋπολογισμό και τον χαρακτήρα του κινήτρου, σε όλα τα μέρη της γης. Επιπλέον,
αναζητήσεις αναψυχής, ομαδικές δραστηριότητες, γεύματα, spa και πολλά άλλα, πλαισιώνουν
ένα ταξίδι κινήτρων, που θα προωθεί τους εταιρικούς σας στόχους.
Μαζί μας έχετε την δυνατότητα μετάβασης στον προορισμό επιλογής, για 3 ημέρες, για να δείτε
τις προτάσεις μας από κοντά, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Θέστε εταιρικούς στόχους
στους πελάτες και στο προσωπικό σας
και ανταμείψτε τους ...
με ένα ταξίδι σε κάποια γωνιά της γης.
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Εθνική Σχολή Δικαστών -εκπαιδευτικά ταξίδια στο Λουξεμβούργο
ΟΑΕΔ - ταξίδια υπαλλήλων στο εξωτερικό

ΑΔΕΔΥ- συνέδριο και ταξίδια
•        ΜΕΒΓΑΛ – Επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό
•        ΔΕΛΤΑ
- Επαγγελματικά
ταξίδια και ταξίδια σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό
Υπουργείο Παιδείας – ταξίδια
υπαλλήλων
στο Εξωτερικό
•        ΑΛΦΑ
- ταξίδιακαι
σε στο
εμπορικές
εκθέσεις στο εξωτερικό
ΣΥΝΚΑΒΕ – ταξίδια καθηγητών
στην Ελλάδα
εξωτερικό
•        Agrimore sa - Γεωργικά φάρμακα - incentives στο εξωτερικό
ΟΛΘ – ταξίδια στο εξωτερικό
•        Farma-Chem S.A. - γεωργικά φάρμακα - incentives στο εξωτερικό
Εφημερίδα Μακεδονία – •        Nitrofarm
εμπορικά Ταξίδια- γεωργικά φάρμακα - incentives στο εξωτερικό
•        Γαία
Ένωση Φαρμακοποιών – ταξίδια στο- γεωργικά
εξωτερικόφάρμακα - ταξίδια στο εξωτερικό
•        Eurofam γεωργικά φάρμακα - ταξίδια στο εξωτερικό
Ένωση Εφοριακών – ταξίδια στο εξωτερικό
•        ΥΨΙΛΟΝ - γεωργικά φάρμακα - incentives στο εξωτερικό
BMW Τρικαλιώτης – εμπορικά
ταξίδια - γεωργικά φάρμακα - εμπορικά ταξίδια
•        Valagro
•        ΓΕΩΦΑΡΜ
ταξίδια
στο εξωτερικό
ΥΨΙΛΟΝ Γεωργικά φάρμακα –incentives -στο
εξωτερικό
•        Αzelis - Specialty chemical distributor - ταξίδια στο εξωτερικό
Valagro Γεωργικά Φάρμακα -εμπορικά ταξίδια
•        ΟΑΕΔ - ταξίδια υπαλλήλων στο εξωτερικό
Agrimore sa -ταξίδια στο•        Εθνική
εξωτερικό Σχολή Δικαστών -εκπαιδευτικά ταξίδια στο Λουξεμβούργο
•        ΑΔΕΔΥ
- συνέδριοΕρευνών
και ταξίδια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – ταξίδια Επιτροπής
•        Υπουργείο
Παιδείας
- ταξίδια υπαλλήλων στο εξωτερικό
Σχολή Καλών Τεχνών – ταξίδια εξωτερικού
•        ΣΥΝΚΑΒΕ - ταξίδια καθηγητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
– εμπορικά
ταξίδιαστο εξωτερικό
•        ΟΛΘ
- ταξίδια
•         Ένωση
Συμβολαιογράφων - ταξίδια συλλόγου εργαζομένων
Admine Διαφημιστική - εμπορικά
ταξίδια
ταξίδια
συλλόγου εργαζομένων
Σώμα Ορκωτών Λογιστών•        Εκτελωνιστές
–εμπορικά ταξίδια- &
incentives
•        Σύλλογος εργαζομένων ΑΧΕΠΑ
Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ–ταξίδια
στο εξωτερικό
•        Σώμα
Ορκωτών Λογιστών - incentives στο εξωτερικό
Ουρσουλίνες -Κολλέγιο Αθηνών
- ταξίδια
στο εξωτερικό
•        Ένωση
Φαρμακοποιών
- ταξίδια στο εξωτερικό
•        Ένωση
Εφοριακών
ταξίδια
στο εξωτερικό
Γερμανική Σχολή – ταξίδια
•        Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - ταξίδια Επιτροπής Ερευνών
ΔΕΗ Πτολεμαίδας – ταξίδια
συλλόγουΚαλών
εργαζομένων
•        Σχολή
Τεχνών - ταξίδια στο εξωτερικό
Allianz – εμπορικά ταξίδια•        Πανεπιστήμιο Μακεδονία - εμπορικά ταξίδια
•        Κολλέγιο
ΑΝΑΤΟΛΙΑ - εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
Cannon – συνέδρια , παρουσιάσεις
προϊόντων
•        Ουρσουλίνες - Κολλέγιο Αθηνών - ταξίδια στο εξωτερικό
Citybank – ταξίδια συλλόγου εργαζομένων
•        Γερμανική Σχολή - εκπαιδευτικά ταξίδια
Εκτελωνιστές – ταξίδια συλλόγου
εργαζομένων
•        Αρσάκειο
Σχολεία - εκπαιδευτικά ταξίδια
ΔΕΛΑΣΑλ - εκπαιδευτικά ταξίδια
ΓΕΩΦΑΡΜ – ταξίδια στο •        Κολλέγιο
εξωτερικό
•        ELDIA - διαχείριση αποβλήτων - ταξίδια στο εξωτερικό
ΒΙΑΝΕΞ – ταξίδια στο εξωτερικό
•        Allianz - εμπορικά ταξία
ΑΛΛΑΤΙΝΗ – ταξίδια στο •        Canon
εξωτερικό - συνέδρια, παρουσιάσεις προϊόντων
•        Medeg
- εμπορική εταιρεία
ΑΧΑ Ασφαλιστική – ταξίδια
στο εξωτερικό
•        ΒΙΑΝΕΞ
- ταξίδια στο εξωτερικό
ΕΛΕΠΑΠ – ταξίδια στο εξωτερικό
•        ΑΛΛΑΤΙΝΗ - ταξίδια στο εξωτερικό
Ένωση Συμβολαιογράφων
– ταξίδια συλλόγου
•        ΕΛΕΠΑΠ
- ταξίδιαεργαζομένων
στο εξωτερικό
ΑΤΕ Leasing – ταξίδια συλλόγου
εργαζομένων
•        Cotton
Fashion - βιομηχανία ενδυμάτων - ταξίδια στο εξωτερικό
•        Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού ταξίδια
Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ – ταξίδια
στο εξωτερικό
•        ΒΜW Τρικαλιώτης - εμπορικά ταξίδια
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
- ταξίδια στο
εξωτερικό - εμπορικά ταξίδια
•        Admire
Διαφημιστική
Γαία γεωργικά φάρμακα •        Golden
- ταξίδια στο Brands
εξωτερικό
- εμπορικά ταξίδια
Eurofarm γεωργικά φάρμακα - ταξίδια στο εξωτερικό
και πολλοί άλλοι
Και πολλοί άλλοι

ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΔΕΨΑΝ
ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ
mazi
ΜΑΣ

ΜΑΣ
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TΑΞΙΔΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Σ΄ΟΛΟ
ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

Επιλέξτε να δημιουργήσετε – ατομικά – το δικό σας ιδανικό ταξίδι σε όποιους προορισμό
ονειρευτήκατε ή επιλέξτε από την μεγάλη γκάμα μας όποιο ομαδικό ταξίδι σας αρέσει.
•        Αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη και σε όλο τον Κόσμο
•        Οδικές εκδρομές στην Ευρώπη
•        Εξωτικές εκδρομές
•        Όλες οι διακοπές όλο το χρόνο
•        Ταξίδια Οικογενειακά σε Θεματικά πάρκα
•        Γαστρονομικές εκδρομές και εκδρομές κρασιού
•        Περιηγήσεις Παγκόσμιας Κληρονομιάς
•        Περιηγήσεις ειδικά σχεδιασμένες για 60+
•        Σχολικές εκδρομές
Γνωρίζοντας τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας στην Ελ•        Εκδρομές για άτομα
μετις
ειδικές
ανάγκες
λάδα,
νέες
μορφές πωλήσεων μέσω internet και αξιο•        Ατομικά Ταξίδιαποιώντας 25 χρόνια εμπειρίας ετοιμάσαμε για εσάς μια πρό•        Κρουαζιέρες ταση ..
•        Καταδυτικός Τουρισμός
•        Εταιρικά ταξίδιαΣε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπο•        Οικογενειακά ταξίδια
ρίου προτείνουμε μια πλατφόρμα online διαθεσιμότητας και κράτησης
•        Ταξίδια Συλλόγων και Σωματείων
όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
•        Ταξίδια Φροντιστηρίων
•        Ταξίδια Αναζωογόνησης
Συγκεντρώσαμε με συμβόλαια τους μεγαλύτερους hotel consolidators,
•        Διακοπές με αυτοκινούμενο
πολύ γνωστούς στην παγκόσμια αγορά, βάλαμε μέσα και όλα τα συμβό•        Διακοπές με ιστιοπλοϊκό
λαια που
έχουμε εδώ
και πολλά χρόνια και αξιοποιώντας την 25χρονη
•        Ταξίδια στα Μνημεία
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς
εμπειρία ετοιμάσαμε για το γραφείο σας μηχανή online κρατήσεων.
•        Αθλητικά ταξίδια
•        Ταξίδια δράσης και περιπέτειας
Εάν σας ενδιαφέρει μπορείτε:
•        Ταξίδια Νεονύμφων
•        Ταξίδια για νέους
1. Να σας δώσουμε κωδικούς και να μπορείτε να κάνετε εσείς από
•        Θρησκευτικός τουρισμός
το δικό σας τερματικό κρατήσεις ΕΥΚΟΛΑ-ΓΡΗΓΟΡΑ οποιαδήποτε
στιγμή και από οπουδήποτε βρίσκεσθε, για όλα τα επαγγελματικά αλλά
καιένα
προσωπικά
ταξίδια με τιμές
πολύ χαμηλές
όλη την πληροφόρηση
Η εταιρία μας διαθέτει
άρτια στελεχωμένο
πολύγλωσσο
τμήμα με
Εισερχόμενου
Τουρισμού
και στα τρία γραφείαπου
μαςχρειάζεστε.
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία) και προσφέρει υπηρεσίες ταξιδιών
αναψυχής σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Θα μπορείτε να βγάζετε voucher για το ξενοδοχείο σας, αεροπορικό ειΓια να βοηθήσουμε στην
καλύτερη
κατανόηση
των
προγραμμάτων
και των υπηρεσιών
μας έχουμε
σιτήριο
με το όνομα
σας, να
βλέπετε
όλες τις κρατήσεις
σας. Η πληρωμή
μεταφράσει τα έντυπα
μας στα
αγγλικά,
γαλλικά,
γερμανικά,
ολλανδικά και κινέζικα.
μπορεί
να γίνει
σύμφωνα
με όσα
έχουμεισπανικά,
συμφωνήσει.
Καθώς επίσης έχουμε σχεδιάσει αντίστοιχες ιστοσελίδες - για τις οποίες έχουμε κιόλας βραβευθεί
- στα αγγλικά, γερμανικά
ολλανδικάτις
τιςκινήσεις
οποίες διαχειρίζονται
τοπικοί
Εμείςκαι
βλέποντας
θα υποστηρίζουμε
μεαντιπρόσωποι
τον γνωστό τρόπο
προσφέροντας τις ίδιες
άριστεςχρειαστείτε.
υπηρεσίες στις τοπικές αγορές.
οτιδήποτε

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δεν παραλείπουμε να συμμετάσχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τουρισμού που γίνονται
παγκοσμίως όπως οι: WTM, ITB, GEM, IIMEX, BTMF, IMTM, ATF, ΑΙΤ, PHILOXENIA και άλλες.
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mazi
ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η εταιρεία μας εδώ και 30 χρόνια προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
σε  Συλλόγους, Σωματεία, Μικρές Εταιρείες, αλλά και Μεγάλες παρέες, που θέλουν ένα
πρόγραμμα στα δικά τους μέτρα, μέσα από ένα πλούσιο κατάλογο επιλεγμένων ταξιδιωτικών
προορισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η μεγάλη μας εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση ανάλογων εκδρομών είναι για τον
σύλλογό σας η καλύτερη εγγύηση για μία πετυχημένη εκδρομή.
Οι προτάσεις μας, αλλά και οι τιμές μας, είναι εφαρμοσμένες στα πλαίσια που εσείς θα μας
υποδείξετε, πάντα αναλυτικά, με πλήρες πρόγραμμα, φωτογραφίες και περιγραφή όλων των
ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και θεαμάτων που επιλέξατε να δείτε.
Ζητήστε μας να σχεδιάσουμε για τον σύλλογό σας την εκδρομή που θέλετε ή αφήστε να σας
κάνουμε εμείς ανάλογες προτάσεις. Ο χρόνος απάντησης της προσφοράς είναι από λίγες
ώρες έως 1 ημέρα, εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ εξειδικευμένο.

EVENTS
mazi
ΚΑΙΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει
να οργανώσει αλλά και να υλοποιήσει την εκεσείςσχολεία
επιθυμείτε
(επαγγελματικό
δείπνο,
Με εμπειρία 30 χρόνων η εταιρία μαςδήλωση
εξυπηρετείπου
δεκάδες
σε Ελλάδα
και εξωτερικό,
με
παρουσίαση
προϊόντος,
party
γενεθλίων,
επετειακές
εκδηαξιοσημείωτη επιτυχία, η οποία αποτυπώνεται από το σύνολο των μαθητών και μας αναδεικνύει
λώσεις,
tailor made
events) φροντίζοντας τις προσωπικές
ως τους πλέον εξειδικευμένους στο χώρο
των σχολικών
εκδρομών.
κοινωνικές
αυτόν τον
Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρίακαι
μας
στο χώρο σας
του υποχρεώσεις
τουρισμού καικαλύπτοντας
παρέχοντας με
υψηλού
τρόπο
τις
δικές
σας
επιθυμίες
και
ανάγκες.
επιπέδου υπηρεσίες, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης
στη μαθητική κοινότητα.
πάντακαι
ωςασφαλή
στόχο τις
ιδιαιτερότητες
τηςκαθώς
κάθε και
εκδήΜε πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων Έχοντας
για μια σωστή
μαθητική
εκδρομή,
λωσης έχουμε
τη δυνατότητα
να καλύψουμε:
με την επιλογή των πιο αξιόπιστων συνεργατών,
η εμπειρία
του γραφείου
μας εγγυάται μια
επιτυχημένη εκδρομή αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών σύμφωνα με τις
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και τις απαιτήσεις των μαθητών, των καθηγητών, δασκάλων
και γονέων.

Αφήστε
την εμπειρία
και την αξιοπιστία
μας να σας ταξιδέψουν
στην
καλύτερη σχολική
Έρευνα και επιλογή χώρου
ανάλογα
με το concept
της
• Δυνατότητα
δημιουργικού
πρόσκλησης,
εκτύπωσης και
εκδρομή.
εκδήλωσης και τον αριθμό καλεσμένων.
αποστολής αλλά και δημιουργικού ηλεκτρονικής πρόσκλη• Catering, bar, welcome drink ανάλογα με το χώρο επι- σης και αποστολή αυτής στο data base που θα μας υποδείξετε.
λογής.

•

•

Διακόσμηση του χώρου ανάλογα με την εποχή και το
concept της εκδήλωσης από έμπειρο συνεργάτη μας.

• Δυνατότητα μεταφοράς
Ο ΣΤΟΛΟΣ
ΤΩΝ καλεσμένων με πούλμαν, mini
buses ή λιμουζίνες.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΜΑΣ
• Γραμματειακή υποστήριξη
για την υποδοχή των καλεσμέ-

νων, καταγραφή αυτών και sitting ανάλογα με την περίπτωΜε στόλο περισσότερα από 100 Deluxe λεωφορεία, με
ση.
ποικίλη δυναμική θέσεων, από την αδελφή εταιρία, έχουμε το
• Οπτικοακουστικός
εξοπλισμός
ήχος,
μουσική με
πλεονέκτημα
να προσφέρουμε
άριστες(φώτα,
υπηρεσίες
μεταφοράς
με
dj) πάντα
με βάση το concept
της εκδήλωσης.
ασφάλεια
και πολυτέλεια,
στις καλύτερες
τιμές.
Όλα τα οχήματα είναι πλήρως κλιματιζόμενα και τα περισσότερα
διαθέτουν τηλεόραση, βίντεο, μπαρ και τουαλέτες.

• Φωτογραφική κάλυψη από επαγγελματία συνεργάτη μας.
• Δυνατότητα εύρεσης μουσικού σχήματος jazz, classic,
group.

• Δυνατότητα επιλογής αναμνηστικού δώρου στο τέλος της
εκδήλωσης ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.

• Ειδικούς φρουρούς (security) εφόσον κριθεί απαραίτητο.
• Διαχείριση του budget εφόσον μας ζητηθεί από τον πελάτη.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Check
out

Ομαδικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Fly and Drive

Θεματικά πάρκα

Κρουαζιέρες

Γαμήλια Ταξίδια

Ταξίδια για λίγους

Ταξίδια κουλτούρας

All inclusive

Spa wellness

AΘΗΝΑ
Iπποκράτους 58, Κολωνάκι | 210 6927000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 85 | 2310 238 025
info@mazi.travel
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 42
ΑΘΗΝΑ
Κατεχάκη 17

Ταξιδέψτε
www.mazi.travel www.mazi.travel
www.mazi.travel μας

Tηλ. κέντρο: 2310 238 025
email: info@mazi.travel

ΕΠΙΣΗΜΟ MΕΛΟΣ

www.mazi.travel
MEMBER

OFFICIAL TOUR OPERATOR - DMC - PCO
EOT Licence No:09.33.E.600.000.91000
FOLLOW US

Facebook.com/mazitravel
Linkedin.com/mazitravel

