
ФРАНЧАЙЗИНГ 
PEGAS TOURISTIK 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ 



ПРО КОМПАНІЮ 

PEGAS TOURISTIK - один з найбільших туроператорів в СНД 



основні партнери: 

Ексклюзивні готельні мережі Dessole, 
PGS та Swandor готелів під власним 

керуванням Pegas Touristik та більше 
7000 готелів-партнерів 

Сервіси бронювання по всьому світу: 
індивідуальних турів, залізниці квитків 

та квитків на регулярні рейси як 
акредитований агент IATA 

Співпраця з кращими 
авіакомпаніями світу 

Професійний  
call-центр 

5 
міст вильоту  

у найпопулярніші  
країни світу 

ПРО КОМПАНІЮ 



 Діяти відповідно до бажань клієнтів 

 Стати провідною туристичною компанією в Україні 

 Задавати і підтримувати найвищі стандарти обслуговування 

 Домагатися відмінної якості надання послуг 

 Створити сплочонную команду професіоналів 

 Підтримувати імідж поважної компанії, якій довіряють 

МЕТА КОМПАНІЇ 



-- 

-- РаРазмезмещениещение информацииинформации обоб агентстагентствеве нана webweb  --
ресуресурсахрсах вв рараздзделееле «где«где купить»купить» 
 

-- ЭкЭксклюзивнысклюзивныее усусловиловияя попо бабанковскинковскимм  
продпродуктуктамам 

-- 
-- ссайтайт pepeggasastt..rruu –– ббоолеелее 151500 000000 унунииккаальнльныхых  
попользользовавателейтелей вв деденьнь 

-- 

- 

-- СпеСпециалциализироваизированныенные акакцииции ттоольклькоо длядля клиентклиентовов ии  
ааггентентствств розничрозничнойной сесеттии 
 

-- УУчастиечастие вв програпрограммаммахх лояльнлояльностиости 
 

- 

- 

 
Надання фірмової атрибутики і фірмових матеріалів 
 
Збільшення потоку клієнтів за рахунок впізнаваного бренду та 
розгалуженої клієнтської мережі 
 
Додаткові бонуси від партнерів туроператора 
 
 
Додатковий клієнтський трафік від call-центру та web-ресурсів  
PEGAS TOURISTIK  
 
Спеціалізовані акції тільки для клієнтів і агентств роздрібної мережі 
 
 
Участь в програмах лояльності 

Робота під брендом PEGAS TOURISTIK 
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 Единая федеральная реклама;  Отсутствие территориальной конкуренции внутри 
 Локальные и федеральные маркетинговые и сети; 

партнерские программы;  Единый стандарт сети (оформление офиса, 
 Централизованное управление, единая фирменный стиль, технологии продаж, качество 

стратегия развития; обслуживания); 

 Разветвленная федеральная клиентская сеть;  Низкие издержки при самом высоком качестве 

 Сохранение независимости и экономической  обслуживания клиентов среди конкурентов;  
самостоятельности агентства;  Современный стандарт ведения бизнеса; 

 Отсутствие вступительного взноса;  Развитие новых туристских услуг и сервисов. 

✓ Єдина реклама; 
✓ Загальні маркетингові та партнерські 

програми; 
✓ Централізоване управління, єдина стратегія 

розвитку; 
✓ Розгалужена клієнтська мережа; 
✓ Збереження незалежності та економічної 

самостійності агентства; 

✓Відсутність територіальної конкуренції 
всередині мережі; 

✓Єдиний стандарт мережі (оформлення 
офісу, фірмовий стиль, технології 
продажів, якість обслуговування); 

✓Сучасний стандарт ведення бізнесу; 
✓Розвиток нових туристичних послуг і 

сервісів. 

Наша модель франчайзинга 



Ексклюзивне розміщення 
онлайн-модуля бронювання 
для приватних осіб на web-
ресурс агентства 

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 

Подключение к федеральной 
корпоративной телефонной  
сети – прямая связь, без затрат  
на межгород 

Зменшення трудовитрат за 
рахунок автоматизації роботи за 
допомогою програмного 
забезпечення 

Підключення до єдиної 
корпоративної 
інформаційної системи 
управління 

Ексклюзивні умови користування 
онлайн-сервісами та послугами 

Современные технологии сервиса: 
онлайн-продажи авиабилетов и  
бронирование гостиниц по всему  
мир 

Программа автоматизация 
отношений с клиентами (CRM) 

Підключення до єдиної 
корпоративної телефонної 
мережі - прямий зв'язок з 
центральним офісом 

Надання готових шаблонів та 
макетів для залучення клієнтів 

Сучасні технології сервісу: онлайн-
продажу авіаквитків  та 
бронювання готелів по всьому 
світу 

Наша модель франчайзинга 

SMM 



 Зручне місце розташування 

 Доступність для клієнта 

 Можлівість монтажу вивіски на 

зовнішньому фасаді будівлі 

 Знання туристичного продукту 

«PEGASTOURISTIK» 

 Відсутність приналежності до других 

мережевих структур 

 Сучасний офіс з комунікаціями 
 

 

Умови вступу в мережу 



ВИМОГИ ДО РОБОТИ 

 Лояльність у взаєминах 

 Першочергова реалізація туристичного 

продукту PEGAS TOURISTIK 

 Робота в єдиному програмному  продукті 

 Обробка дзвінків, що надійшли від call-

центру згідно з установленими нормами 

компанії PEGAS TOURISTIK 

 Щомісячна оплата за використання 

товарного знака (роялті) 

Умови вступу в мережу 



Наши сотрудники свяжутся с Вами. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
Для подачи заявки зайдите на наш сайт по ссылке 

http://agency.pegast.ru/rus/left/ranch 
и заполните анкету. 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 

Для подачі заявки зайдіть на наш сайт за посиланням 
 
 
 

Наші співробітники зв'яжуться з Вами 

Якщо у Вас є питання - пишіть:       franchising@pegast.com.ua 

ВІДПРАВИТИ ЗАЯВКУ  

http://agency.pegast.ru/rus/left/ranch
mailto:franchising@pegast.com.ua
https://forms.gle/ZF1ie2dm5AxukhoA7

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

