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Neden BayiTurlari.com?
A Grubu Seyahat Acentası olan firmamız turizm

* Yurt içi ve Yurt dışı Şirket Gezileri

sektöründe 50 yılı aşkın süredir on binlerce

* Toplantı ve Organizasyon Yönetimi

müşterimizi misafir, her misafirimizi üst düzeyde

* Kongre ve Fuar Katılım Hizmetleri

ağırlamaya devam etmektedir.

* Ürün Lansmanları

Kurumsal Seyahat ve Etkinlik alanında geniş hizmet
yelpazesi ile toplantı & organizasyon yönetimini,
teşvik gezilerini, bayi gezilerini, ürün lansmanlarını
rekabetçi ve zorlu iş dünyasında daima yenilikçi
tutumu ile müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap
verebilen geniş bir hizmet yelpazesi sunan
bayiturlari.com web sitemizle, yılın 365 günü 7/24
kesintisiz hizmet sağlamaktadır.

* Kurumsal Eğitim ve Organizasyonlar
* Kurumsal Spor & Event Turları
* Kurumsal Gemi Turu Organizasyonları
* Kurumsal Outdoor Etkinlikler
* Yurt içi ve Yurt dışı Otel Rezervasyonları
* Uçak bileti, Transfer ve Vize Hizmetleri
www.bayiturlari.com Göğüsgeren Turizm markasıdır.
(Türsab Belge No A-4178)

Yurt dışı
BayiTurlari.com ile Dünyayı keşfetmeye hazır mısınız?
Sizi ve çalışanlarınızı, yılın 365 günü, birbirinden büyüleyici yüzlerce farklı
destinasyonda iş ve eğlencenin bir arada olduğu bir seyahate çıkarıyoruz.
Gerçekleştireceğimiz yurt dışı gezilerde gala yemekleri ve özel resepsiyonlardan,
tematik turlara kadar bir çok detay size özel...
Yurt dışı tur destinasyonlarımız
Avrupa
Balkanlar
Uzakdoğu
Ukrayna
Rusya & Gürcistan
Gemi Turları
Küba
Kuzey & Güney Amerika
Afrika & Mısır
Hac & Umre
Yurt dışı Fuar Turları
Yurt dışı Spor & Event Turları
Yurt dışı turlarımız minimum 10 kişi için organize edilebilmektedir.

Yurt içi & Kıbrıs
BayiTurlari.com ile keşfetmeye hazır mısınız?
Sizi ve çalışanlarınızı, yılın 365 günü, birbirinden büyüleyici yüzlerce farklı
destinasyonda iş ve eğlencenin bir arada olduğu bir seyahate çıkarıyoruz.
Gerçekleştireceğimiz yurt içi ve Kıbrıs gezilerinde gala yemekleri ve özel
resepsiyonlardan, tematik turlara kadar bir çok detay size özel...

Yurt içi tur destinasyonları ve tematik turlarımız
Gastronomi turları

Termal Turlar
Kıbrıs Turları
Kapadokya
Kuzey Ege & Marmara
Güney Ege & Akdeniz
Güney Doğu & Doğu Anadolu
Kıbrıs Otelleri
Termal & Resort & Kayak Otelleri
Yurt içi Fuar Turları
Yurt içi Spor & Event Turları
Yurt içi turlarımız minimum 10 kişi için organize edilebilmektedir.

Kurumsal
Toplantı ve Organizasyon Yönetimi
Bireysel yada grup olarak planladığınız her türlü organizasyonda bayiturlari.com
olarak yanınızdayız. Dünyanın dört bir köşesini kapsayan geniş partnerlik ağımız ve
destinasyon bilgimiz ile hür türlü toplantı yönetimi konusundaki deneyimimizle
sizlerleyiz. Kişi sayısı ve boyutuna bakmaksızın yurt içi ve yurt dışında katılmak
yada düzenlemek istediğiniz aktivite ve organizasyonları planlıyor ve uyguluyoruz.
Kongre ve Fuar Katılım Hizmetleri
Faliyet göstermiş olduğunuz sektörle alakalı dünyanın dört bir tarafında
düzenlenen kongre ve fuarlar düzenlenmektedir. Sizin veya davet edeceğiniz
konukların gerçekleştireceği kongre ve fuar katılımları için tüm konularda
yanınızdayız. Kongre ve fuara katılımızla ilgili kayıt işlemlerinden ulaşım ve
konaklama gibi tüm ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sizler adına biz yönetiyoruz.
Ürün Lansmanları
Yeni ürünlerin tanıtıldığı lansmanların altından başarılı bir şekilde kalkabilmek tam
bir takım çalışmasını gerektirmektedir. Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz
stratejik ortak anlayışıyla sizlerle birlikte olduğumuz ekiple birlikte hedefe en
uygun mekan ve ortamı belirleyerek, ürünü en iyi yansıtacak şekilde hazırlıyorlar.
Sonrasında mekan dekorasyonu, catering ve sanatçı gibi ana başlıkların
belirlenmesiyle lansmana hazır hale geliyoruz. Lansman günü ise bayiturlari.com
ekibi ile çalışmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Outdoor
Değişime Açık, Paylaşım Gücü Gelişmiş Çoşkulu Takımlar!
Kurumsal eğitim, takım çalışması programları; takım içi ilişkilerinin ve problem
çözme becerilerinin geliştirildiği programlardır. Bu eğitim çalışmaları bir çok
etkinliğimiz ile birleştirilerek yapılabilmekte olup kurum çalışanlarının doğal bir
ortamda keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlamaktadır. Etkinliklerimiz gün
boyu; doğa yürüyüşü, kampçılık oyunları, yarışmalar ve takım çalışmaları ile geçer.
Doğa Yürüyüşü & Kamp
Doğa yürüyüşü ve kamp etkinliklerimiz iş ve şehir yaşamına kısa bir süreliğine de
olsa mola vermeniz için uzman ekibimiz tarafından organize edilmektedir.

Neler Yapıyoruz
Takım becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış programlar

Takım arasında güven duygusunu geliştirmek
Takımı doğru davranışlarına yönlendirmek
Takım Çalışmaları ve çeşitli doğa aktiviteleri
Kampçılık, ilk yardım, ve doğada yaşam eğitimleri
Survivor Eğitimler; yön bulma, ateş yakma, düğüm becerileri vb.
Eğitim kamplarımız min. 15, Doğa yürüyüşü ve kamp etkinliklerimiz min. 40 kişi
için organize edilebilmektedir.

Kurumsal Seyahat Yönetimi
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