PERSBERICHT
Boston Travel en Face2Face Travel ‘ Samen verder ‘
Per 01 november 2013 zullen Boston Travel en Face2Face Travel verder samengaan als
een organisatie onder de naam Face2Face Travel BV. De lopende boekingen worden
afgehandeld in de huidige organisaties. De zelfstandige reisondernemers van beide
ondernemingen zijn vandaag gezamenlijk geïnformeerd .
De nieuwe reisonderneming zal zich vestigen in Almere en heeft als activiteiten
reisbemiddeling, zelf samenstellen van reizen en creatie van eigen reisproducten. Met
het in gebruik nemen van het in huis ontwikkelde reserveringssysteem ATLAS geeft de
onderneming een vooruitstrevende antwoord op de vraag van klanten en ZRA’s naar het
samenstellen van eigen reiswensen. Het volledig in de cloud ontwikkelde intranet FAME
geeft de aangesloten ondernemers toegang tot alle interne procedures, chat en video
mogelijkheden opzetten van eigen blogs en plaatsen van foto en filmmateriaal voor
gebruik intern en extern.
In de nieuwe onderneming worden de huidige verdienmodellen gewaarborgd, voortgezet
en aangevuld met het voor de branche belangrijke toekomstige concept van ‘ Travel
Organizer’. De huidige concepten Full-Service en Self-Service zijn gericht op het
bestaande business model en de Travel Organizer is gericht op dynamic packaging, een
belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Het faciliteren van alle drie concepten is
uniek in de reisbranche.
De nieuwe organisatie is onderverdeeld in de afdelingen operatie en back office,
acquisitie en support, en product management. De huidige sterke kernwaarden van
beide ondernemingen geven de nieuwe organisatie een operationeel sterke en support
gerichte ondersteuning voor de huidige en toekomstige zelfstandige reisondernemers.
Met de komst in de directie van een eigen product manager geeft de nieuwe
onderneming een antwoord op de toekomstige vraag van consumenten naar een flexibel,
authentiek en sterk concurrerend product.
Alle huidige zelfstandige reisadviseurs worden zelfstandige reisondernemers in de nieuwe
organisatie. Face2Face Travel is geen franchise organisatie met complexe contracten,
het is een samenwerking tussen ondernemers. Zelfstandige reisondernemers die
interesse in deze nieuwe organisatie hebben kunnen zich oriënteren op de website.
www.wordtravelmanager.nl
Een open dag voor nadere kennismaking met de onderneming is gepland op 18 oktober
a.s. tussen 14:00-18:00 in Almere aanmeldingen via de website
www.wordtravelmanager.nl
--------------------Einde persbericht,
Voor verdere informatie en inlichtingen betreffende dit bericht kunt u contact opnemen
met Takis Panagopoulos E: takis@face2facetravel.nl T: 036 5488 288 M: 06 51 609869

