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PIERWSZE SPOTKANIE W WAKACYJNYM ŚWIECIE 
 
 
Właściciele biur podróży zrzeszeni pod marką Wakacyjny Świat Doradcy Turystyczni 
mieli okazją poznać się osobiście podczas pierwszego ogólnopolskiego spotkania 
zorganizowanego przez Travel Network Solutions w Warszawie. Dyskutowali m.in. o 
planach na 2014 r., nagrodzeni zostali także najbardziej aktywni agenci. 
 
Travel Network Solutions to właściciel marki Wakacyjny Świat, pod którą integruje biura 
podróży od niemal dwóch lat. Już teraz w sieci Wakacyjnego Świata działa ponad 50 biur z 
całej Polski, które można rozpoznać dzięki charakterystycznym materiałom wizerunkowym 
wykorzystywanym przez biura. 
 
Pierwsze spotkanie ogólnopolskie sieci upłynęło głównie pod hasłem podsumowania 
minionego sezonu oraz planowania działań na rok 2014. Dyskutowano także nad 
możliwościami sprzedaży usług dodatkowych, które można samodzielnie pakietować, jak np. 
hotele, bilety lotnicze, ubezpieczenia czy rejsy wycieczkowe. 
 
- Nasze spotkanie to odpowiedź przede wszystkim na potrzeby samych biur, których 
właściciele poczuli, że to dobry moment, aby poznać osobiście innych członków naszej 
wakacyjnej rodziny. Łatwiej też przedyskutować strategiczne założenia, kiedy możemy na 
bieżąco o nich rozmawiać, a nie za pośrednictwem maila czy telefonu. Na pewno takie 
zjazdy staną się stałym elementem w naszym kalendarzu – mówi Andrzej Studnicki, Prezes 
Zarządu Travel Network Solutions. 
 
Podczas wieczornej części spotkania, wręczone zostały nagrody i dyplomy dla najbardziej 
aktywnych biur, które zanotowały największą sprzedaż bądź wykazały się najwyższą 
dynamiką sprzedaży. Nagrodzone zostały biura: Atol Travel z Piotrkowa Trybunalskiego, 
Netmedia Business Travel z Rzeszowa, Sky Tours z Łodzi, Samui Travel z Wrocławia, Zorba 
Travel ze Skierniewic oraz Janusz Travel z Nowej Rudy. 
 
 
 
 
 



 

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). Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 
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