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Αξιότιμοι συνεργάτες,
Ο Όμιλος Μουζενίδη είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός Όμιλος στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1995 και προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Διαθέτει γραφεία στους
σημαντικότερους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.
Ο Όμιλος Μουζενίδη μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να οργανώσει καλύτερα κάθε σας ταξίδι, meeting ή event για να
κερδίσετε χρήματα και χρόνο, με την τεράστια εμπειρία του και υποδομές που δεν διαθέτει καμμιά άλλη εταιρεία.
Τι προσφέρουμε:
Για εταιρικές κρατήσεις:

Αεροπορικά εισιτήρια σε πολύ χαμηλές τιμές με την ELLINAIR, την ιδιόκτητη αεροπορική εταιρεία του Mouzenidis Group
αλλά και συνεργασία με άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρίες.

Ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, ανάμεσα τους και η ιδιόκτητη αλυσίδα ξενοδοχείων Bomo Club Hotels.

Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο (και μέσω του ιδιόκτητου στόλου λεωφορείων και άλλων οχημάτων).

Ειδικές τιμές για το προσωπικό της εταιρεία σας, για την περίοδο των διακοπών τους.

Συμμετοχή σε Εκθέσεις και προώθηση των προϊόντων σας στα Βαλκάνια και σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
μέσω των γραφείων του Ομίλου στο εξωτερικό και του δικτύου αποκλειστικών συνεργατών με 80 γραφεία σε 60 πόλεις
του εξωτερικού.

Ιδιόκτητη Εταιρεία cargo & logistics

Ενοικίαση αυτοκινήτου & ασφάλεια ταξιδιού
Για την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων:












Πτήσεις and MICE με την Ellinair
Κρατήσεις Ξενοδοχείων
Yachting & regattas
Συνεδριακές εγκαταστάσεις
VIP services
Team building
Διοργάνωση Event
Προγράμματα παράλληλων εκδηλώσεων εκδρομών & ξεναγήσεων.
Μεταφορές
Γραμματειακή και Οργανωτική υποστήριξη
Παραγωγή video, έντυπου υλικού, κατασκευή ιστοσελίδων.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την περιγραφή των αναγκών σας ώστε να σας απευθύνουμε στοχευμένη πρόταση συνεργασίας.
Θα είναι χαρά για το Mouzenidis Group να συνεργαστεί με την εταιρεία σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Lydia Mytakou
Corporate Sales manager
Active MICE Mouzenidis Group

