Бизнес профил
Адрес за кореспонденция: България, Сливен 8800, ул. „Мишо Тодоров“ 7-Г-1
Телефон и факс: 044.622707
Мобилни телефони: 0887.974269 и 0878.387038
E-mail: oferti@bestbulgariadeals.com, office@visitbulgariaon.com, office@visitsliven.com
Уеб страници: www.VisitBulgariaOn.com , www.BestBulgariaDeals.com , www.VisitSliven.com
“ВИП-Сливен” ООД е 100% частна фирма с богат опит в областта на развитието на туризма и
с богат опит и професионализъм в областта на развитие на европейски проекти в туризма,
консултиране в областта на туризма и уеб дизайн. Фирмата разполага със собствени
автомобили и частен високотехнологичен офис в центъра на град Сливен.
Собственик и управител на фирмата е Христо Янев, който е квалифициран експерт в областта
на туризма с бакалавърска степен по “Хотелски мениджмънт“ и магистърска степен
“Туризъм бизнес администрация“ от Бирмингамския университет във Великобритания. Той е
познат експерт в България и чужбина като един от най-добрите 10 млади предприемачи за
2012 г., първият българин създал онлайн туроператор в страната, първият българин лектор на
най-големите туристически борси в света - WTM Лондон и ITB Берлин, един от най-добрите
преподаватели по “Маркетинг на дестинации” и “Управление в туризма” на английски и
български език в Бирмингамския университет във Великобритания и Висше училище
Международен колеж в Добрич, както и редица други изяви и силни страни.
Екипът на компанията е нейният най-важен актив с висококвалифицирани специалисти,
винаги готови да помогнат и да доставят най-доброто обслужване на клиентите, за да останат
удовлетворени и да се върнат отново.
Общи бизнес дейности:


Входящ туризъм - онлайн платформи за алтернативни и масови туристически
продукти и услуги на www.VisitBulgariaOn.com и www.VisitSliven.com;



Изходящ и вътрешен туризъм - онлайн платформа за алтернативни и масови
туристически продукти и услуги на www.BestBulgariaDeals.com;



Алтернативен туризъм - еко, селски, приключенски, гурме, вино, културно-















исторически, градски, отговорен, доброволчески и др. продукти в България и по целия
свят - индивидуално и в малки групи;
Масов туризъм - индивидуални и групови пакети за ски и летни почивки в България
и чужбина с акцент върху екзотични дестинации, по-алтернативни и непознати, както
и популярни и познати места;
Самолетни билети – резервация и издаване на индивидуални или групови самолетни
билети с всички авиокомпании в световен мащаб, чрез собствена, директна връзка за
за наличие на места по класове;
Хотелско настаняване – резервация и ваучериране на индивидуално или групово
настаняване с 98% + от хотелите в цял свят, чрез собствена, директна връзка за
свободни типове стаи;
Rent-a-Car – резервации за коли под наем в цял свят, чрез собствена, директна връзка
за наличност и класове;
Трансфери – организация на трансфери от и до всички летища в света, както и
лимузини и луксозен клас автомобили, чрез собствена, директна връзка за наличност.
Наличност на персонални шофьори;
Автобуси под наем – наемане на микробус или автобус в цял свят, чрез собствена,
директна връзка за наличност и класове;
Железопътни и автобусни билети - резервации в световен мащаб, чрез собствена,
директна връзка за наличност и класове;
Професионални екскурзоводи в България и чужбина с български, английски,
италиански, руски, немски, френски и китайски. Модерни, персонални и
високотехнологични гидове за всички дестинации в цял свят;
Корпоративно обслужване - специален екип, който се занимава с нашите
корпоративни клиенти в цял свят;
Конференции / Семинари / Тийм билдинг организация - специален екип се
занимава с организиране на корпоративни събития в България и чужбина;
Сватби - организиране на „фейк“ и реални сватби в България и чужбина с акцент
върху Сицилия, замъци в чужбина и далечни, екзотични дестинации;
Гей и лесбийски пътувания - ще започнем предлагането на определени български
хотели и дестинации подходящи за този пазар от Май 2015г.;
и все още се разширяваме с повече продукти и услуги, всеки ден.

Ние гарантираме:










изключителен професионализъм
персонализирано обслужване
качествено обслужване
цена според Вашият бюджет
24/7 поддръжка онлайн и офлайн
разнообразни продукти и услуги в световен мащаб
иновации
лекота да си сътрудничите с нас
да Ви удовлетворим и да ни станете лоялни клиенти.

Ние сме социални:


Facebook https://www.facebook.com/TO.VipSlivenLtd &
https://www.facebook.com/alternativetourismbulgaria









LinkedIn bg.linkedin.com/in/hyanev/
Twitter https://twitter.com/VIPSlivenLtd
YouTube https://www.youtube.com/user/VisitSliven
Pinterest http://www.pinterest.com/yourholiday/
BLOG http://vipslivenltd.wordpress.com/
Skype visitsliven
ICQ 140714602
Viber +359887974269

