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LETNIA KAMPANIA WAKACYJNEGO ŚWIATA
Trwa kampania reklamowa Ogólnopolskiej Sieci Biur Podróży Wakacyjny Świat. Pod
hasłem Dni Szalonych Promocji! sprzedawana jest oferta sprawdzonych
touroperatorów na lato 2014.
Wakacyjny Świat w swojej nowej kampanii postawił głównie na spoty radiowe, które można
usłyszeć w całej Polsce, w regionach, w których działają już biura sieci. Dodatkowo,
kampania prowadzona jest w Internecie oraz wspierana przez odpowiedni branding punktów
sprzedaży. Promocja trwa do 31 stycznia i obowiązuje na wszystkie rezerwacje z katalogów
z letnimi ofertami.
- To kampania całej sieci i w jej ramach chcemy podkreślać bliskość i dostępność naszych
doradców, którzy służą profesjonalną pomocą w całym procesie wyboru oferty wakacyjnej.
Nasi klienci bardzo świadomie podchodzą do zakupu wyjazdu urlopowego, dlatego tak
mocno stawiamy na profesjonalne doradztwo – mówi Jolanta Kołodziejczyk, Wiceprezes ds.
Sprzedaży i Marketingu.
Sieć „Wakacyjny Świat” liczy już 54 biura w całej Polsce i jest drugą pod względem wielkości
siecią biur podróży w Polsce o charakterze agencyjnym (multiproduktowym).
Biura podróży działające pod marką „Wakacyjny Świat” prowadzą sprzedaż kompleksowej
oferty turystycznej obejmującej: imprezy turystyczne, bilety lotnicze, autokarowe, hotele w
Polsce i za granicą, rejsy i ubezpieczenia.
Wakacyjny Świat jest pośrednikiem w sprzedaży oferty turystycznej większości
touroperatorów działających na rynku polskim, m.in. takich organizatorów, jak: Itaka,
Neckermann Polska, Rainbow Tours, Grecos Holidays, Wezyr Holidays, Exim Tours, Sun &
Fun Holidays, Alfa Star i kilkudziesięciu innych.
Sieć jest obecna na rynku od pierwszej połowy 2012 r.
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***
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), Travel Network Solutions (ogólnopolska sieć
biur podróży Wakacyjny Świat), StayPoland. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
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