РЕКЛАМНИЙ ТУР 2018: НЬЮ
НЬЮ-ЙОРК + МАЙАМІ
Дати: з 16 по 22 вересня 2018 р.
УВАГА: УЧАСНИКИ МОТИВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ АГЕНТІВ МАЮТЬ НАГОДУ ВІДВІДАТИ ЦЕЙ
РЕКЛАМНИЙ
ЛАМНИЙ ТУР БЕЗКОШТОВНО ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПРОДАЖІВ
Приліт до Нью
Нью-Йорка,, трансфер та розміщення в готелі.
Вільний час.
Сніданок. Оглядова екскурсія Нью-Йорком з прогулянкою на катері до Статуї
17.09.2018, пн
Свободи (без висадки). Вільний час.
18.09.2018, вт
Сніданок. Вдень - огляд готелів на Манхеттені. Ввечорі - вільний час.
Сніданок. Трансфер до аеропорту та переліт до Майамі.
19.09.2018, ср
Трансфер з аеропорту та розміщеня в готелі. Вільний час.
Сніданок.. Оглядова екскурсія в Майамі з прогулянкою на кораблику.
20.09.2018, чт
Вільний час ввечорі.
21.09.2018, пт
Сніданок.
ок. Огляд готелів в Майамі
Майамі. Вільний час ввечорі.
Сніданок. Екскурсія до національного парку Еверглейдз. Трансфер до аеропорту
22.09.2018, сб
та відліт з Майамі.
*Наведена програма може змінюватись.
Фінальну версію програми буде надіслано зареєстрованим учасникам.
16.09.2018, нд

Вартість участі у програмі
програмі, долл. США
СПЕЦІАЛЬНА
для агентів-учасників
учасників програми мотивації

ПОВНА
для інших (за умови наявності місць)

1495.-

1995.1995.

знижки 30%, 60% та 100% передбачені
мотиваційною програмою
ограмою
розраховуються від цієї вартості (!)

повну вартість
ь сплачують супроводжуючі
персони, які не є працівниками агента, або агенти
які не мають дійсного агентського договору

до
о вартості рекламного туру включено:
розміщення в готелях (1/2DBL),, сніданки, трансфери та екскурсії за програмою, квитки на водні
прогулянки та до парку Еверглейдз,
дз, внутрішній переліт Нью-Йорк – Майамі, мед.страхування
мед.
до вартісті рекламного туру не включено:
міжнародний переліт до Нью-Йорку
Йорку та з Майамі, харчування окрім сніданків, чайові, витрати на
оформлення візи, міськи податки (city
city tax, resort fees),, особисті витрати під час подорожі.
Кількість місць обмежена. Для гарантії місця необхідно подати заявку на фірмовому бланку
агентства, сплатити депозит екв. 495 долл. США або мати право
аво на знижку 30% відповідно до умов
мотиваційної програми для агентів. Учасники мають звернутися
я по візу США до 01.07.2018,
01.07.2018 щоб
уникнути штрафів за ануляцію
цію в разі відмови у візі. Після 20.07.2018 можливі штрафи.
штрафи Повна оплата
має надійти не пізніше 17.08.2018. Обсяги продажів учасників мотиваційної програми виконані до
30.10.2018 буде зараховано навіть
віть після оплати або рекламного туру, а переплату відшкодовано.

З питань участі у рекламному турі та мотиваційній програмі звертайтесь:
Свідерська Ярослава
Тел.: +38 (044) 227
227-57-08 або agent@t24.com.ua
ua
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