Get your Group

Doe mee en maak uw product eenvoudig online boekbaar via dit uniek portaal!

Get your Group is een wereldwijd reserverings- en planningssysteem voor touroperators.
Op GyG kunnen touroperators eenvoudig een programma samenstellen door hotels en activiteiten te combineren. In
samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen wordt een nieuwe interactieve website
gecreëerd waarop touroperators en reisagenten hun programma naar Nederland kunnen samenstellen. De website is
gericht op kleine groepen van 8 - 15 personen enerzijds en reisgezelschappen van 16 personen en meer anderzijds. In de
tool worden individuele diensten, hotels en complete programma's aangeboden.

Wij nodigen jullie van harte uit om – zonder opstartkosten - deel te nemen:
Deelname is eenvoudig voor zowel hotels als andere bedrijven die toeristische diensten aanbieden.
De vermelding (referencing) is gratis, u geeft GYG een beschrijving van uw aanbod - teksten en idealiter 4 printbare
foto's (300 dpi). Indien u alleen over de tekst in het Nederlands beschikt, zullen wij deze vanuit het NBTC gratis vertalen.

Voor meer informatie over GYG, ga naar:
https://getyourgroup.de/en

8

re

o
m

Unique views Oct: 196

d

e

n

d
e
e
n
l
e
te
m
e
n

e

n

1. Het is het enige digitale incoming tool (verkoop en promotie)

2. Er zijn geen opstartkosten voor u (deze worden betaald door het NBTC)

3. GyG heeft een klantenbestand van ruim 1.000 bedrijven.

4. Internationale promotie van het aanbod bij 10.000 touroperators/busbedrijven

5. Grote flexibiliteit en zichtbaarheid voor kleine dienstverleners

6. Uw product wordt snel gevonden via intelligente - en thematische - filters

7. Het platform is drietalig - d/e/f (uw product wordt in alle talen vertaald)

8. GYG is uw enige contractuele partner en zorgt voor het volledige reserveringsproces

(reservering, annulering en betalingstermijnen, betalingsgarantie, klachtenbeheer)

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?
Via Zoom zullen GYG en het NBTC u laten zien wat wij met het tool van plan zijn en hoe
gemakkelijk het te gebruiken is. Schrijf je in voor een van de drie aangegeven tijden:

16.2., 18.2. of 23.2. telkens van 11-12 uur via deze Link

