


Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη

διαχείριση τοπικών και διεθνών πελατών-

επιχειρήσεων. Τα στελέχη μας με τη

τεχνογνωσία τους προσφέρουν

ολοκληρωμένες υπηρεσίες και άμεση

εξυπηρέτηση.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η άψογη εξυπηρέτηση των

πελατών μας συνδυάζοντας την

εμπειρία των ανθρώπων μας με

καινοτόμεςλύσειςκαι υπηρεσίες

υψηλήςποιότητας

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
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Ο ιδανικός ταξιδιωτικός συνεργάτης σας!

Το The Travel Company, ιδρύθηκε στις αρχές του 2014 και αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους Ταξιδιωτικούς

Οργανισμούς στην Ελλάδα σε ότι αφορά τον τουρισμό. Τα στελέχη τα οποία απαρτίζουν την διοίκηση του

Οργανισμού, κατέχουν ηγετική θέση στον χώρο του τουρισμού τα τελευταία 30 χρόνια καλύπτοντας το σύνολο των

τουριστικών υπηρεσιών μέσα από τις μεγαλύτερες εταιρίες τόσο στον τουριστικό όσο και στον αεροπορικό χώρο. Η

εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες και προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες και καταλύματα παγκοσμίως

όπως συστήματα GDS και πλατφόρμες κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων. To The Travel Company είναι

πιστοποιημένo κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV

HELLAS.

Μέλος του Ομίλου Heraklio Travel από το 1981, η εταιρεία στοχεύει στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και των πιο

απαιτητικών πελατών της παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με συνέπεια

κι υπευθυνότητα. Εδρεύει στην Αθήνα, σε ιδιόκτητα γραφεία, με περισσότερους από 90 εργαζόμενους στο

σύνολο και περισσότερους από 500 εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι κατατάσσονται ανάμεσα στους

καλύτερους παραγωγούς στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 70 εκατομμύρια ετήσια κέρδη, τα σχέδιά μας

για αδιάληπτη ανάπτυξη αντικατοπτρίζονται σε κάθε οικονομική κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών μας,

ενώ ταυτοχρόνως μέλημά μας είναι να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους με ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα

συνεχώς ανταγωνιστικό κι απαιτητικό περιβάλλον, όπως αυτό του τουριστικού κλάδου.
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Επαγγελματικά 

ταξίδια

Εισερχόμενος 

τουρισμός

Οργάνωση 

συνεδριών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Εισερχόμενος τουρισμός

Η εξειδικευμένη ομάδα μας που στελεχώνει το τμήμα Εισερχόμενου Τουρισμού, προσφέρει πακέτα αναψυχής

υψηλής ποιότητας τόσο για μεμονωμένους ταξιδιώτες όσο και για group σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις

διαφορετικές ανάγκες της αγοράς με προσοχή στη λεπτομέρεια. Η εταιρία μας παρέχει υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες από την οργάνωση ταξιδιωτικών αναγκών, κρατήσεις διαμονής, εκδρομές, μεταφορές, υπηρεσίες VIP,

κρουαζιέρες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, με προσοχή στη λεπτομέρεια, μέχρι ταξίδια αναψυχής, περιηγήσεις

ειδικού ενδιαφέροντος, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδρομές και γαμήλια ταξίδια σε ανταγωνιστικές τιμές.

Κύριες αγορές μας αποτελούν: η Κίνα, το Ιράν, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία & η Μέση Ανατολή, η Ινδία και η

Κύπρος.
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Το τμήμα διαχείρισης εταιρικών ταξιδιών είναι αφιερωμένο στη διαχείριση των ταξιδιωτικών προγραμμάτων

των επιχειρήσεων – πελατών μας ανεξαρτήτως του μεγέθους της εταιρίας. Το The Travel Company προσφέρει

πλήρες φάσμα ταξιδιωτικών υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρίας σας, με κύριο στόχο

την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με τις πιο αποδοτικές τιμές. Ανάμεσα στις υπηρεσίες

μας θα βρείτε: κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων με όλες τις μεγάλες αεροπορικές εταιρίες, κρατήσεις

ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ταξιδιωτική ασφάλιση.

Επαγγελματικά ταξίδια
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Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση εκδηλώσεων, ταξιδιών κινήτρων, συνεδρίων και εκθέσεων

ανεξαρτήτως μεγέθους. Η εμπειρία των εξειδικευμένων και πολύγλωσσων στελεχών μας σε συνδυασμό με την

άρτια τεχνολογική υποδομή της εταιρίας μας διασφαλίζουν μία απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση. Με μεγάλη

εμπειρία και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων,

καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών από την οικονομοτεχνική μελέτη έως και την τελική

εκκαθάριση και παράδοση πεπραγμένων.

Συνέδρια & Εκδηλώσεις
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Διαχείριση εταιρικών λογαριασμών

Οργάνωση  ομαδικών πακέτων 

Εισερχόμενος τουρισμός

Οργάνωση tailor made πακέτων 

Οργάνωση Ταξιδιών Κινήτρων

Οργάνωση συνεδρίων& Εκδηλώσεων

Οργάνωση αθλητικών γεγονότων 

Γαμήλια ταξίδια

Λίστα Γάμου

VISA systems

Eco Tourism

Εναλλακτικός Τουρισμός

Πολιτιστικός Τουρισμός

Αρχαιολογικός Τουρισμός

Θρησκευτικός Τουρισμός

Team Building services

Commercial Delegations

Catering

Help Desk σε 24ωρη βάση

Ναυλώσεις Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων  εσωτερικού 

Ναυλώσεις σκαφών

Διαμονές σε καταλύματα

Αεροπορικά εισιτήρια

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Κρουαζιέρες (Cruises & Yachting)

VIP Services 

Ενοικίαση πολυτελών οχημάτων

Ενοικίαση λεωφορείων 

Ταξιδιωτικές ασφάλειες

Υπηρεσίες 
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tickettravelhotel.com
H πλατφόρμα tickettravelhotel.com αποτελεί ένα μοναδικό ανταγωνιστικό προνόμιο το οποίο έχει δημιουργήσει η

εταιρία μας και το οποίο αποτελεί ένα απόλυτα χρηστικό εργαλείο B2B για τους πελάτες μας προσφέροντας

ανταγωνιστικές τιμές σε μία πληθώρα ξενοδοχείων σε 24ωρη βάση!

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να προβείτε σε κρατήσεις: Διαμονής, Ενοικίασης αυτοκινήτων, 

Μεταφορών και Εκδρομών.

Μέσω των στρατηγικών μας συνεργασιών μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες λύσεις διαμονής στις καλύτερες τιμές με

χιλιάδες προσφορές early booking & last minute discounts σε καθημερινή βάση.

✓ Πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης ανά χρήστη (π.χ. Τιμή, κατηγορία ξενοδοχείου κ.α.)

✓ Προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και επιλογή καταλυμάτων σε όλες τις κατηγορίες

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών

✓ Αναλυτικές περιγραφές, φωτογραφικό υλικό και χάρτες

✓ Δυνατότητα κρατήσεων με option

✓ Πραγματοποίηση online quotations & ταξιδίων σε όλα τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες

✓ Αυτόματη έκδοση voucher

✓ Δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας για τα προσωπικά σας ταξίδια
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10.000 εταιρίες 

μεταφορών σε 80 χώρες 

- 2.500 μεγάλες πόλεις

800.000 ξενοδοχεία 

παγκοσμίως με ειδικές 

τιμές τις οποίες έχουμε 

εξασφαλίσει για εσάς
Δυνατότητα δημιουργίας 

δυναμικού πακέτου 

(διαμονή & μεταφορά)

Ενοικίαση αυτοκινήτων

με τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές σε 180 

χώρες και 8.500 περιοχές
Απευθείας συνεργασία 

με τοπικούς DMC

προϊόντα tickettravelhotel.com
προσφέρει όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε μία πλατφόρμα, στην οποία 

μπορείτε να έχετε πρόσβαση online σε οποιαδήποτε συσκευή δίνοντάς σας πλήρη 

αυτονομία και αυτοδιαχείριση.
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Ο Ι  Α Ξ Ι Ε Σ  Μ Α Σ

Αποστολή μας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω δημιουργίας και διατήρησης ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι υγιές, με σεβασμό προς τους συνεργάτες, παροτρύνοντας 

το ανθρώπινο δυναμικό μέσω κινήτρων και θα προσφέρει ένα ευχάριστο χώρο εργασίας. 

Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας μέσω 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
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THE TRAVEL COMPANY

Σ. Καραγιώργη 3, 14121 Νέο Ηράκλειο Αττικής

Τηλ.: +30 215 5608282,  fax: +30 210 2772040

Email: info@thetravelcompany.gr |  www.thetravelcompany.gr

Μέλος του Ομίλου Εταιριών Heraklio Travel Group

mailto:info@thetravelcompany.gr
http://www.thetravelcompany.gr/
http://www.htravelgroup.com/en/home/

