
Franchise partnereket keresünk! 

 

Kedves leendő Kollégánk!  
 

Az Euro Travel Utazási Iroda közel 20 éve van jelen az utazási piacon. Tulajdonosi köre 

2018-tól új befektetőkkel bővült, ami tágította az Iroda szakmai perspektíváit. Ennek 

keretében kötöttük meg első franchise szerződésünket melynek eredményeként franchise 

partnerként működik az Euro Travel Esztergom Irodánk. Szeretnénk e téren kölcsönösen 

előnyös üzleti kapcsolatokat kialakítani más potenciális partnerekkel is, ezért kérjük, ha 

ajánlatunk elnyerte tetszését, lépjen velünk kapcsolatba! 

 

Amit kínálunk 
 

Működési know-how 

Leendő partnerirodánk számára a következőket biztosítjuk:  

- Ügyvezetői engedély a tevékenység folytatásához 

- Minisztériumi működési engedély 

- Szakmai alapképzés 

- Folyamatos szakmai felügyelet és támogatás 

- Nemzetközi árualap 

- Magyarországi árualap 

- Foglalási rendszer biztosítása 

- Saját weboldal (napi frissítéssel) 

- Saját hírlevélküldő rendszer  

- Közösségi média kampányok 

- Banki háttér 

- Könyvelői szolgáltatás 

- Biztosítói háttér 

 

Az Euro Travel Kft franchise partnerei a szerződés megkötését követően  3 napos 

(díjmentes) szakmai tréningen vesznek részt. Ennek során elsajátítják az alkalmazott 

foglalási rendszer használatát, az Euro Travel Kft-nél alkalmazott ügymenetet.  

Jutalékok  

Az Euro Travel Kft-n keresztül az Önök által elérhető jutalék mértéke - növekvő forgalmi 

adatainknak köszönhetően - jelentősen meghaladhatja egy kisebb forgalmú iroda által elérhető 

mértékeket.  

 

Amit partnerünktől várunk 
 

Az Euro Travel Franchise hálózatba történő belépés díjtalan. Partnereink szerződés szerinti 

jutalékot fizetnek a megvalósult utazások után. A megfelelő személyi feltételekről és 

infrastruktúráról gondoskodniuk kell, az alábbiak szerint:  

 

 



A szükséges irodahelyiség 

 

- Minimum 10 m2 utcai földszinti, vagy bevásárlóközpontba lévő irodahelyiség  

- Kirakat  

- Reklámtábla   

 

A szükséges eszközök (minimum):  

 

- Számítógép  

- Nyomtató/szkenner/másoló 

- Telefonvonal  

-  Internet kapcsolat 

- Irodai eszközök  

 

Szükséges iratok:  

 

- Társasági szerződés vagy vállalkozói igazolvány   

 

 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését, hogy tagja lehessen sikeres csapatunknak! 

Kérdés esetén várjuk jelentkezését a megadott elérhetőségeinken! 

 

Euro Travel International Kft 

1062 Budapest, Andrássy u. 61. 

Telefon : 1 413-0652 

Mobil : 06 30/825-6897, 06 30/949-8062 

E-mail: k.adam@eurotravel.hu; p.ferenc@eurotravel.hu  

               www.eurotravel.hu 
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