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NETMEDIA  LUFTHANSA CITY CENTER  WYRÓŻNIONE PRZEZ TUI 
 

 
Rzeszowskie biuro Netmedia Lufthansa City Center otrzymało tytuł kluczowego 
partnera jednego z największych touroperatorów. TUI Poland przyznaje ten 
status najbardziej aktywnym biurom współpracującym, które wyróżniają się 
jakością obsługi oraz wysokim poziomem realizacji planów. 
 
 
Tytuł kluczowego partnera to dla Netmedia Lufthansa City Center przede wszystkim 
dostęp do specjalistycznych szkoleń oraz wyjazdów studyjnych organizowanych 
przez TUI Poland. To również stałe wsparcie przedstawiciela touroperatora. 
 
- Dzięki takiemu rozwiązaniu, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom jeszcze 
szybszą reakcję na ich pytania i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, a co się z tym 
wiąże: gwarantowany bardzo wysoki  poziom usług – komentuje Marian Szypuła, 
Prezes Netmedia Lufthansa City Center. 
 
Rzeszowskie biuro Netmedia Lufthansa City Center współpracuje z TUI Poland od 
1990 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży atrakcyjnych wyjazdów wakacyjnych, 
w tym poprzez uczestnictwo w sieci biur Wakacyjny Świat, jak również kompleksowej 
i profesjonalnej obsłudze podróży służbowych.  W swojej  codziennej pracy biuro 
rzeszowskie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym programy 
autorskie, takie jak Corporate Travel Assistant. 
 
Wśród klientów spółki są zarówno instytucje publiczne, duże międzynarodowe 
korporacje, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

eTravel S.A. 02-625 Warszawa;ul. Woronicza 15 tel:  (022) 5673100 fax: (022) 5673101 
KRS: 0000394089     NIP: 521-36-14-786     REGON: 144414773     Kapitał zakładowy : 1.380.000 PLN 

www.etravel.pl   www.hotele.pl   www.efly.pl   www.rejsy.pl   www.nbt.pl   www.tourismguide.ro 
 

 

 
 
 

 
 
*** 
eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do 
działania w segmencie turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do 
której należą następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży 
służbowych), Marco Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych), Netmedia T.S. 
RO (sprzedaż usług turystycznych w Rumunii). Grupa Netmedia od 2006 roku 
notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
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