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Таємна вечірка
Òóðîïåðàòîð «Join UP!» çàïðîñèâ êîëåã íà òðàäèö³éíó çóñòð³÷
«Secret Garden», ùîá ï³äâåñòè ï³äñóìêè òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó
â Òóðå÷÷èí³ é ïîäÿêóâàòè ñâî¿ì ïàðòíåðàì.

Ц

Цього разу компанія обрала
прихований від стороннього ока
дворик «Villa Verde». Особливу
атмосферу вечірки створювали
грецькі статуї, сотні рослин і ро<
тангові меблі. Гості могли відда<
ватися мріям про майбутні подо<
рожі, куштуючи авторські закус<
ки, гаряче фондю і пряний глінт<
вейн. Сад був прикрашений сот<
нями свічок, ліхтариками та фло<
ристичними композиціями, що
перетворювали кожний його куто<
чок на чудову фотозону. Гості були
вбрані за дрес<кодом «total white».
Остаточно поринути в атмосфе<
ру свята допоміг cover band Ан<
ни Коханчик і балет «Balldance
Theater by Vitaliy Zagoruiko». Цей
прекрасний вечір подарував чи<
мало приємних відкриттів.
Для підведення підсумків се<
зону завітали менеджери турець<
ких готельних мереж «Alva Don<
..
na Hotels», «Gural Hotels» і «Papil<
lon Hotels». Турагенти змогли по<
спілкуватися з ними у невимуше<
ній обстановці. За підсумками про<
дажів літнього сезону готельєри
нагородили українських колег.
На вечорі також відзначали
успіх концепту «Turkey Premium».
Це унікальний для українського

ринку формат відпочинку з низ<
кою переваг для туристів: най<
кращими місцями на чартері, ін<
дивідуальним трансфером, хар<
чуванням на борту, окремою стій<
кою реєстрації та premium hos<
tess. Цими привілеями скорис<
талися 6000 туристів, і всі вони
в захваті!
Найбільший український тур<
оператор «Join UP!» із моменту
відкриття турецького напрямку
в 2014 році відправив за ним
близько 500 000 туристів, 2700
літаків! Програма авіачартерів
до Туреччини в нинішньому се<
зоні охопила 9 міст України, бі<
лоруські міста Мінськ і Гомель та
столицю Молдови — Кишинів. У
результаті «Join UP!» удвічі збіль<
шив свої обсяги на дестинації і
до кінця цього року збирається
відправити до Туреччини сумар<
но 220 000 туристів.
Загалом у 2016 році «Join UP!»
відправив відпочивати по всьо<
му світу півмільйона туристів, а
до кінця 2017 планує збільшити
цей показник до 700 000!
Такі цифри стають можливи<
ми тільки завдяки злагодженій
командній роботі готельєрів, аген<
тів і туроператора. ■

