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İş faaliyetlerinizi seçkin araçlarla destekliyoruz:

Destinasyon
Rehberi.

Reklam
Örnekleri.

destination-guide.vienna.info
Sizin başarınıza bizim katkımız!

Viyana elinizin altında!

Bilmeniz gereken her şey bir bakışta:
• Viyana hakkında
• Seyahat planlamanız için faydalı
bilgiler
• Seyahat ve konaklama
• Program fikirleri
• Müzik, müzeler ve görülmesi gereken
yerler
• Alışveriş, yeme içme
• Viyana kendisini tanıtıyor
• İletişim

Vienna Travel Trade Guide

WienTourismus‘un seyahat
sektörü için hizmet portalı:
Daha memnun müşteriler için
güvenceniz.

Müşterilerinizi en iyi şekilde bilgilendirebilmek için çok sayıda reklam malzemesinden
faydalanın, örn.:
• Şehir haritaları
• Broşürler
• Dekorasyon malzemeleri
• Davetiye kartları & mektuplar
Çevrimiçi sipariş etmeniz mümkündür.
www.b2b.vienna.info/en/shop
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İstatistikler
ve Pazar
Araştırmaları.

Otobüs
Şoförünün
Rehberi.

En güncel bilgiler ve veriler!

Viyana‘daki
Seyahat
Acenteleri.
Hepsi bir sayfada:
www.b2b.vienna.info/en/destination-guide/
travelagencies
Özel Viyana seçeneklerine ilişkin Viyana‘daki seyahat acentelerinden bir seçme.

Otel Rehberi.
www.vienna.info/en/hotel/search
Konaklama yerleri en iyi şekilde filtrelenir!

bus.vienna.info
Hedefe varmak kolaylaşıyor!
•
•
•
•

Viyana‘nın en önemli turistik yerlerinde
indirme ve bindirme durakları
Otobüs park yerleri
Trafik bilgileri
Otobüs şoförleri için temel bilgiler

Viyana Rehber
Hizmeti.
www.guides-in-vienna.at
Yetkinlik beklenir!
Sınavlı Viyana Turist Rehberleri Derneği
hızlı ve rahat bir şekilde aşağıdaki hizmetleri sunar:
• 400 devlet sınavından geçmiş turist
rehberi
• Müşterilerinize 30‘dan fazla dilde
hizmet
• Bilgilendirici, profesyonel & eğlenceli
bir Viyana deneyimi
• Yılın konularıyla ilgili özel turlar

Vienna Travel Trade Guide

Viyana‘ya özel tüm pazar araştırması bilgilerini indirebilirsiniz:
• Turistlerin gelişleri ve gecelemeleri
• Konaklama ciroları
• Geldikleri pazarlar
• Tipik Viyana turisti hakkında bilgiler
• Viyanalıların turizm bilinci

Yeni konaklama yeri listemiz aşağıdaki işlevlerle birlikte web sitemizde kullanıma sunulmaktadır:
• Kullanıcı dostu ve etkin filtreleme,
arama ve seçme olanağı
• Güncel, mobil ve kısa vadede
erişilebilir
• Konaklama yerine doğrudan bağlantı
ve yer ayırtma imkanı
• Yazdırılabilir sürüm
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vienna.convention.at
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Andeverything
everything
And
revolves around
revolves
around
my event
my event

Viyana
Kongre Bürosu.
•
•
•
•
•
•
•

Etkinlikler için otel ve mekan
danışmanlığı (50 kişiden itibaren)
Otel kontenjanlarının opsiyonlanması
Viyana‘daki hizmet sağlayıcılarına
bağlantı
Detaylı başvuru ve sunum evraklarının
hazırlanması
Saha incelemelerinin organizasyonu
Broşürler, reklam filmleri, resimler ve
şehir haritaları
Çevrimiçi toplantı takviminde yayın

Fotoğraf
Veri Tabanı.
www.viennaphoto.com
WienTourismus‘un çevrimiçi fotoğraf veri
tabanı sanat, yaşam tarzı, gezme, mimari,
eğlence, müzik ve kongre fotoğrafları
içeriyor.
Size sunduğumuz hizmetler:
• Viyana konularından seçkin bir seçme
• Kolay metin arama işlevi
• Sayfa düzeni bilgilerinin ücretsiz
olarak indirilmesi
• Basılmaya hazır fotoğraf dosyalarının
doğrudan indirilmesi

Vienna Travel Trade Guide

www.vienna.convention.at
Aşağıdaki servis hizmetleri
ücretsiz olarak sunulmaktadır.
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Vienna
Experts Club
International.
Uluslararası
• bir seyahat acentesinin ve tur
operatörünün,
• bir havayolu şirketinin,
• bir trafik şirketinin,
• bir çevrimiçi seyahat portalinin veya
• bir PEP seçenekleri sunucusunun
pazarlama veya satış bölümünde çalıştığınız ve Viyana seyahatleri sunduğunuz takdirde Vienna Experts Club International’a
sizi bekliyoruz.
Seçkin seçeneklerimizden faydalanın ve
Viyana uzmanı olun. Ve böylece ...
• Viyana‘yı daha iyi tanıyın
• Viyana seyahatlerini daha iyi pazarlayın
• Müşterilerinizi daha fazla memnun edin

Bunun yanı sıra Viyana‘ya kendi seyahatiniz esnasında, size sadece Vienna Experts
Club International‘ın sunduğu seçkin avantajlardan faydalanın:
• Viyana otellerinde en iyi şartlar
• Viyana‘daki müzelere ve konserlere,
gastronomi ve turistik yer seçenekleri
ve harika etkinliklere indirimli veya
ücretsiz erişim sağlayan Club kartı
• Viyana hatlarında 24, 48 veya 72 saat
ücretsiz ulaşım ve 210‘dan fazla diğer
indirimleri kapsayan Vienna City Card
Ve en iyisi: sizinle birlikte seyahat eden kişi
için de bütün bu avantajlar geçerli!
Web sitesindeki Club yaşamına aktif olarak katılın ve
• düzenli haber bülteni aracılığıyla
Viyana hakkında güncel bilgiler,
• cazip çekilişler,
• etkinlik davetiyeleri,
• içeriden gelen bilgi ve tüyolardan
faydalanın.

Vienna Travel Trade Guide

www.viennaexpertsclub.at
Viyana uzmanı olun ve
birçok avantajdan faydalanın!

Ayrıca: Vienna Experts Club International‘da üyelik ücretsizdir!
Bilgi edinme & kayıt:
www.viennaexpertsclub.at
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Vienna City Card –
Resmi Viyana Kartı.
Vienna City Card Viyana yurtiçi ve yurtdışından Viyana
ziyaretçilerine çok sayıda da indirim ve seçenek sunar.
Kırmızı Kart: Viyana hatları dahil olmak üzere
• Ücretsiz metro, tramvay ve otobüs
kullanımı
• 24 saat: 13,90 € / 48 saat: 21,90 € /
72 saat: 24,90 €
Beyaz Kart: Big Bus Vienna dahil
• 24h Hop-On Hop-Off bileti
• Rehberle şehir turu
• 24h: 28 € / 48h: 31 € / 72h: 35 €
Her iki kart türü için de şunlar geçerlidir:
• 210’dan fazla avantaj (örn. müzeler,
görülmesi gereken yerler, alışveriş,
yeme içme)
• 15. doğum gününe kadar çocuklar için
ücretsiz ulaşım
• Ücretsiz bonus kitabı
• Ortak olan işletmelerin özel bir etiketle
gösterilmesi
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Ücretsiz uygulama dahil
• iOS ve Android için
• Uygulama için alışveriş imkanı
• Çevrimdışı kullanım
• Rota planlama, navigasyon
• Turistik yerlerle ilgili bilgiler
Müşteriler için doğrudan satış
Viyana’daki otellerin çoğunda,
havaalanındaki Tourist-Info‘da
(her gün saat 7–22 arası),
Albertinaplatz‘da, 1010 Viyana
(her gün saat 9–19 arası), Viyana
Ana Tren Garı’nda, 1100 Viyana
(her gün saat 9–19 arası) ve ayrıca
uygulama ve shop.vienna.info adresi
üzerinden.

Ortaklar için % 5 Komisyon.
Avrupa’nın en başarılı şehir kartlarından birinden faydalanmak bu kadar kolay:
Web sitesi ziyaretçileriniz Vienna City Card çevrimiçi mağazasında resmi Viyana
kartını satın aldıklarında her satılan kart üzerinden size % 5 komisyon verilir.
Tüm ayrıntılar için: a�iliate.vienna.info

Your
Website

Inkl.
U-Bahn,
Tram &
Bus
DIE OFFIZIELLE WIEN-KARTE
Über 210 Vorteile für Sehenswürdigkeiten,
Restaurants, Shopping u.v.m.
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Für 24/48/72 Stunden

1. Kendinize özel bir
bağlantıyla Vienna City
Card reklamını web siteniz
üzerinden yapıyorsunuz.

2. Web sitenizin ziyaretçileri bu şekilde Vienna City
Card ile tanışıyor ve çevrimiçi mağaza üzerinden
satın alıyor.

3. Sizin yaptığınız reklam
üzerinden gerçekleşen
Vienna City Card satışları
kaydediliyor.

4. Viyana ziyaretçisi bir
Vienna City Card alırken siz
de bir aracılık komisyonu
alıyorsunuz!

Tekrar Satanlar
için % 10Komisyon

Vienna Travel Trade Guide
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Seyahat veya otel sektöründe çalışıyorsanız, tekrar satan olarak
Vienna City Card’dan yararlanabilirsiniz. Vienna City Card’ı satış ortağımız
DocLX’ten % 10’luk komisyonunuz düşülmek üzere alabilirsiniz.
İtibar sahibi ortaklarımız ve satış ortaklarımız için, Vienna City Card’ın hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda en dikkat
çekici şekilde reklamının yapılmasını sağlayan geniş kapsamlı bir paket bulunmaktadır.
Reklam malzemeleri ve satış desteği
• Bilgi broşürü
• Etiket
• Poster
• Satış belgeleri
• Vienna City Card reklam spotu

Çevrim için reklam malzemeleri
• Farklı boyutlardaki reklam afişleri
• Vienna City Card reklam spotu
İletişim
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4 / Freyung
1010 Viyana
Tel. +43-1-370 7000-22
info@wienkarte.at
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WienTourismus Sosyal Medyada
Viyana.
Pazar Yönetimi
Ekibi.
Viyana sektörüyle iletişim
için muhatap ekip!

www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/GayfriendlyVienna
www.instagram.com/viennatouristboard
www.youtube.com/Vienna

Otellerle, tur operatörleriyle, restoranlarla,
yerel seyahat acenteleriyle, kültürel veya
diğer turistik hizmet sunucularıyla işbirliği
mi yapmak istiyorsunuz?
Destek verdiğimiz alanlar:
• Satış ve hizmet servisleri
• Viyana‘daki turistik ürünler hakkında
bilgilendirme
• Kültürel gezilerin ve eğitimlerin
organizasyonu
• Bire bir danışmanlık servisleri
Bizimle irtibata geçmeniz bizi çok sevindirir:
markets.media@vienna.info
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