МОТИВАЦІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ АГЕНТІВ
АГЕНТІВ:
США ТА КАНАДА – СЕЗОН
ЕЗОН 2018
Період дії: з 30 жовтня 2017 р. по 3
30 жовтня 2018 р.

Обсяг продажів, USD
< 10.000

Агентська комісія
комісія, % Бонуси
Рекламний тур до США за спеціальною
10
ціною для агентів

10.001-20.000

11

Рекламний тур до США зі знижкою 30%

20.001-30.000

12

Рекламний тур до США зі знижкою 60%

30.001-40.000

13

Рекламний тур до США зі знижкою 100%

40.001-50.000

14

>50.000

15

Рекламний тур до США зі знижкою 100% +
безкоштовний авіа переліт.
переліт
Збереження підвищеного рівня комісії у
наступному сезоні

Умови участі у мотиваційній програмі:
1. Наявність дійсного агентського договор
договору між ТОВ «Туристична
Туристична компанія ТУР24»
ТУР24 та
агентом/агентством.
2. До обсягу продажів зараховуються опубліковані групові та індивідуальні туристичні
пакети до США та Канади
Канади, в тому числі розраховані за індивідуальним замовленням,
замовленням
до складу яких включено
ено розміщення туристів в готелях,, трансфери та екскурсії.
екскурсії До
обсягу продажів не зараховуються вартість будь-яких авіа квитків, візових послуг,
придбаних поза турпакетом
пакетом вхідних квитків до парків атракціонів
ціонів чи музеїв, трансфери
чи екскурсії, страхові поліси, будь-які штрафні санкції та пропозіції продані за
тарифами нетто. Передба
Передбачено
ено нарахування 30% від обсягу продажу туристичних
пакетів за тарифом Promo
Promo. Круїзи придбані окремо від туристичного пакета не
зараховуються до обсягу продажів. Адміністратор програми залишає за собою право
не зараховувати деякі цінові пропозиції/продажі до обсягів продажу
прод
за мотиваційною
програмою.
3. Агентам, які досягнуть необхідного рівня після здійснення рекламного туру, буде
пропорційно відшкодовано його вартість.
З питань участі у мотиваційній програмі звертайтесь:
Свідерська Ярослава
Тел.:: +38 (044) 227
227-57-08 або agent@t24.com.ua
ua
Моб. +38 (067) 395-93-65

ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ ТУР24»
пров. Рильський, 10, м. Київ, 01601, Україна
тел.: +38 (044) 227-57-08 mail@t24.com.ua
www.t24.com.ua

р/р 26008052633563 в ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 300711 ЄДРПОУ 41307207
ІПН 265917129003

Ліцензія туроператора видана Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України №810 від 07.06.2017 р.

