
Inspirujemy 

Podróżami 
Tylko sprawdzone miejsca 7 

kontynentach 
Byliśmy 
I polecamy! 



Dlaczego  

firmy chcą podróżować  

z sprawdzonym partnerem 

TUI Poland? 

Travel Profi Partner to podróż z gwarancją bezpieczeństwa. ) Od 18 

czerwca 2012 r jesteśmy Strategicznym Partnerem TUI Poland w 

zakresie organizacji wyjazdów  

dlatego możemy więcej, lepiej i bezpieczniej  (TUI dysponuje 

najwyższą  

na rynku gwarancją bankową w wysokości ponad 340 mln zł). Nasz 

zespół tworzą eksperci z wyjątkowym doświadczeniem zbieranym 

podczas wyjazdów i podróży  

Po całym świecie. 



  Co ? 
oferujemy? 

 • wyjazdy grupowe incentive travel;  

• pełna oferta charterowa TUI Poland 

• wyjazdy ”szyte na miarę” jako formę 

nagrody dla pracowników lub Klientów; 

• wakacyjne bony w organizowanych 

konkursach sprzedażowych;  

• organizacja konferencji; 

 

Byliśmy 
I polecamy! 



Właściciele, Managerowie i               

Decydenci, 

Wy również potrzebujecie 

wytchnienia od natłoku spraw.  

Przygotujemy dla Państwa i               

Waszych najbliższych wyjątkowe, 

indywidualne i niezapomniane 

wakacje! 

 Nie zapominajcie Państwo o 

sobie! 

 

Wyjazdy  

indywidualne   

i rodzinne 
/first minute, last minute, zniżki 

dla dzieci, gwarancja 

niezmienności ceny/ 



 
 
 

Wyjazdy  

Grupowe… 
• Posiadamy dostęp do największej  bazy połączeń czarterowych. 

• Korzystamy również z własnych samolotów TUI 

• Posiadamy własne sieci hotelowe:  

      RIU, MAGIC LIFE, GRECOTEL, IBEROTEL, ROBINSON  

• Dysponujemy najlepszymi pilotami i animatorami  

• Naszym Klientom proponujemy wyłącznie sprawdzone miejsca,  

• Wyjazdy organizujemy od A-Z 

• Na miejscu zapewniamy różne atrakcje i programy fakultatywne. 

 

Byliśmy 
I polecamy! 







  Podróże 

  szyte na 

  miarę… 

 
Oferujemy podróże praktycznie we wszystkich 

kierunkach, zarówno tych cieszących się niezmienną 

popularnością – do państw basenu Morza 

Śródziemnego, jak i znacznie dalej – do Azji, Afryki 

czy obu Ameryk i Australii. Oczywiście, jeżeli 

oczekują Państwo czegoś niestandardowego, nasi 

Eksperci chętnie przygotują dla Państwa ofertę 

Znamy się na tym  

jak mało kto! 

 Byliśmy 
I polecamy! 



• Ustalona wartość pieniężna; 

• Propozycja prezentu dla wyjątkowego Pracownika; 

• Alternatywa do jednorazowej premii czy np. prezentu świątecznego; 

• Jako nagroda w konkursach lub programach lojalnościowych; 

• Jedno z najpopularniejszych  
narzędzi cementowania relacji Pracownik – Pracodawca;  Firma-Klient 

• mile odbierany podarunek przez Klienta. 
 

Najlepsza nagroda/prezent 

Wakacyjne Vouchery”TravelPP” 
48% firm stosuje programy lojalnościowe 

74% firm wprowadziło bezgotówkowe nagrody dla pracowników 

 

 



Byliśmy 
I polecamy! 

Państwa 

oczekiwania  

są naszym 

najwyższym 

Priorytetem! 



Możemy 

 więcej 

TravelPP jako partner TUI Poland to: 

180 kierunków  

140 własnych samolotów, 13 statków, 300 hoteli 

Klika tysięcy autokarów, 300 mln klientów 

1800 biur na całym świecie 

 

 



Najatrakcyjniejsze 

kierunki 2023 



Wybrane  

typy wyjazdów 
• Tylko sprawdzone miejsca  na 7 kontynentach 



Jesteśmy ekspertami od wyjazdów grupowych 

i podróży prywatnych. Zawsze z pasją! 



Serdecznie 

zapraszamy 
Od ponad 20 lat niezmiennie 

 kochamy to co robimy! 

Licząc na Państwa zainteresowanie i 

 nawiązanie współpracy pozostajemy w 

poważaniu 

 

   Zespół TUITravelPP  

 

E:incentive@travelpp.pl ; t: +48 500217 391 

E:tui @travelpp.pl  ;  t:  +48 515 008 259 

 

Travel Profi Partner  TUI Poland Incentive Travel Center 

t: +48 61 853 44 03; t  600 600 359 ul. 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań 

Salon firmowy 


