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Με 30 χρόνια εμπειρίας, με 3 γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο,  το mazi travel & events  είναι ο 
επαγγελματίας συνεργάτης σας για την οργάνωση και υλοποίηση απλών ή πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, συνεδρίων, συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων,  τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό.
Η πολύχρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες απ’ ολόκληρο τον κόσμο, σας δίνει την ευκαιρία να 
έχετε πλήρη ταξιδιωτική εξυπηρέτηση εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Για εμάς στο mazi travel κάθε συνεργασία είναι ξεχωριστή. 
Καθορίζουμε από κοινού τα σημεία επιτυχίας και φροντίζουμε για την 
επίτευξη αυτών.

• Ενημερώνουμε και προτείνουμε λύσεις για κάθε request που δεχόμαστε.
• Υλοποιούμε στο ακέραιο την Εταιρική σας πολιτική ταξιδιών και διαμονής.
• Συμμετέχουμε όπου μας έχει ζητηθεί στον καθορισμό πολιτικής και διαδικασιών.
• Η συνεργασία μαζί μας απλοποιεί  την εσωτερική σας διαδικασία απόδοσης 

εξόδων.
• Έχετε εξυπηρέτηση 24/7/365.
• Το μέγεθος των δραστηριοτήτων μας, μάς επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικοί στις τιμές και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.
• Το business unit της εταιρίας για  το Corporate Travel ασχολείται αποκλειστικά με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Κερδίζετε χρόνο, κόστος, παραγωγικότητα  και ηρεμία.

ΜΑΖΙ ΤRAVEL
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Nέες τεχνολογίες

Στο mazi travel ακούμε τον ρυθμό της εποχής και 
παρακολουθούμε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στόχος 
μας είναι να σας παρέχουμε όλο και πιο εξελιγμένες και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες.

• Ραντεβού με Βιντεοκλήση
• Ακουστικά ξεναγήσεων
• Ηλεκτρονική προσφορά
• Ηλεκτρονικό check-in
• Μελετούμε για το κοντινό μέλλον την Αυξημένη και Εικονική 

Πραγματικότητα (AR και VR)

Ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε!

Στο mazi travel σεβόμαστε το περιβάλλον, νοιαζόμαστε για 
τους ανθρώπους, τα μέρη και τα ζώα που συναντάμε. 

• Συνεργαζόμαστε με φιλικά προς το περιβάλλον 
ξενοδοχεία.

• Φροντίζουμε να φτάσετε στον προορισμό σας με 
τη συντομότερη δυνατή διαδρομή για την αποφυγή 
περιττών εκπομπών.

• Σεβόμαστε τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες 
και τις ιδιαιτερότητες κάθε πολιτισμού και κάθε τόπου.

• Οι οδηγοί μας φροντίζουν να αφήνουν το λιγότερο 
δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον σεβόμενοι το 
οικοσύστημα κάθε τόπου και τις τοπικές παραδόσεις του.  



3

Ο Στόλος μας
Υπερσύγχρονος, μοντέρνος, ασφαλής!

Συνεργαζόμαστε με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους 
οχημάτων στο χώρο και καλύπτουμε όλες τις μεταφορικές 
ανάγκες των πελατών μας. Είτε πρόκειται για ιδιώτες, εταιρικούς 
πελάτες, πελάτες ξενοδοχείων, ομάδες μαθητών, συλλόγων 
και  σωματείων παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες, με ασφάλεια, 
επαγγελματισμό και αξιοπιστία.
Ο στόλος μας αποτελείται από λεωφορεία 50, 60 και 75 θέσεων, 
MINI BUS 20 θέσεων, MINI VAN 9 θέσεων και από μικρά 
πολυτελή αυτοκίνητα (Mercedes Benz-E class, Mercedes Benz 
Limo 8 θέσεων). Όλα τα αυτοκίνητά μας είναι νέας τεχνολογίας, 
εξοπλισμένα με GPS, wi-fi, παιδικά καθίσματα, ψυγείο και 
μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 

Μazi η Διαφορά στο ταξίδι
Η φιλοσοφία μας βασίζεται στις αρχές μας. Αρχές που 
ακολουθούμε πιστά εδώ και 30 χρόνια. Αρχές που δεν 
παραβαίνουμε ποτέ γιατί σεβόμαστε τον πελάτη και 
αγαπάμε αυτό που κάνουμε.

• Ποιότητα
Επιλέγουμε πάντα το καλύτερο για τους πελάτες μας. 
• Αξιοπιστία
Τηρούμε πιστά το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει, 
μένουμε συνεπείς στα ωράρια, επιλέγουμε έμπιστους 
συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ασφάλεια
Η ασφάλειά σας αποτελεί βασική μας μέριμνα. 
• Προσωπική επαφή
Αυτό που μας κάνει εδώ και τόσα χρόνια να διαφέρουμε 
είναι η προσωπική επαφή που έχουμε με τους πελάτες μας. 

Ασφαλή Ταξίδια
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας υγείας 
έχουν επηρεάσει τη ζωή όλων μας. Δεν αποτελούν 
όμως ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση 
των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων, αλλά και των 
προσωπικών μας επιθυμιών. 

• Τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα της χώρας μας και της 
χώρας-προορισμού σας. 

• Στα λεωφορεία τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις 
ασφαλείας κρατώντας κενή τη διπλανή θέση.

• Οργανώνουμε ταξίδια μικρών ομάδων.
• Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το ταξίδι σας 

χωρίς έξοδα ακύρωσης ή να μεταφέρετε το ποσό που έχετε 
καταβάλει σε κάποιο μελλοντικό ταξίδι σε περίπτωση που 
βρεθείτε θετικοί στον covid-19 πριν την αναχώρηση για το 
ταξίδι σας.

P R O U D  M E M B E R  O F :

W E  P A R T I C I P A T E :
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  
CORPORATE ΤRAVEL SERVICES

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέχουμε υψηλής ποιό-
τητας, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που σχεδιάζο-
νται σε συνεργασία μαζί σας για να προσφέρουν τις λύσεις 
που ταιριάζουν κάθε φορά στις ανάγκες σας και να διαχει-
ριστούμε με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο 
τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό της εταιρείας σας. Αναλυ-
τικότερα:

• Μόνιμο συνεργάτη της εταιρείας μας ο οποίος θα σας 
εξυπηρετεί κατά αποκλειστικότητα με τον οποίο μπορείτε να 
κλείνετε τα πάντα. 

• Διαχείριση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εγγράφων κα-
θώς και παράδοση εισιτηρίων εκεί που θα μας υποδείξετε.

• Ειδικές λογιστικές υπηρεσίες που βοηθούν την οικονομική 
διαχείριση των κρατήσεων σας.

• Παροχή έτοιμων ταξιδιωτικών καταλόγων με τιμές απ 
όλο τον κόσμο.

• Θα σας δοθεί 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτω-
ση που κάποιος από τους συνεργάτες σας θέλει κάτι εκτός 
ωραρίων. 

• Ο υπεύθυνος εξωτερικών πωλήσεων της εταιρείας μας 
θα σας επισκέπτεται με στόχο να συζητά μαζί σας oτιδήποτε 
προκύπτει. 

• Θα έχετε την δυνατότητα να αξιοποιείτε για τους υπάλλη-
λους της εταιρείας σας όλες μας τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

με πολύ καλές τιμές (ταξίδια διακοπές στην Ελλάδα - στο 
εξωτερικό). Επίσης ολοκληρωμένα έντυπα με όλους τους 
προορισμούς. Στο site μας www.mazi.travel θα βρείτε 
ταξιδιωτικά πακέτα για όλο τον Κόσμο).

• Πλήρη φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού για 
κάθε συνεργάτη σας.

• V.I.P υπηρεσίες για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ή στελέχη 
εταιρειών.

• Δυνατότητα οργάνωσης μικρών δείπνων, parties, theme 
events, gala dinners για την εξυπηρέτηση των εταιρικών 
και κοινωνικών σας αναγκών.

• Ενημέρωση για τις τοπικές συνήθειες, ωράριο γευμάτων 
και κατάλληλα δώρα συλλέγοντας πρακτικές πληροφορίες 
για τον προορισμό σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ  ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

H ανάπτυξη των εθνικής παρουσίας retailers σε όλο και μικρότερα αστικά κέντρα 
και νησιά, η θεαματική αύξηση του τουρισμού ιδιαίτερα σε νέους προορισμούς, τα 
πολλά νέα ξενοδοχεία, η παρουσία νέων αεροπορικών εταιριών, τα πολλά καινούργια 
δρομολόγια των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών γραμμών, η παρουσία νέων υπηρεσιών 
ενοικίασης αυτοκινήτων, τα ασφαλιστικά προγράμματα, κτλ. δημιουργούν την ανάγκη 
συνεχούς προσαρμογής των προγραμματισμένων επισκέψεων εργασίας του τμήματος 
πωλήσεων και όχι μόνο.

Η οργάνωση και υλοποίηση της παρουσίας μιας εταιρίας σε μία επαγγελματική 
έκθεση είναι ένα πολύ απαιτητικό project με συχνά αστάθμητους παράγοντες, κυρίως 
στο κόστος υλοποίησης. Ταυτόχρονα η ενασχόληση ανθρώπινου δυναμικού για την 
υλοποίηση της παρουσίας της εταιρίας σε μία επαγγελματική έκθεση, στερεί πολύτιμο 
χρόνο από το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης.

Είτε πρόκειται για μια παρουσία σε κάποια συνάντηση εργασίας, επίσκεψη σε μονάδα 
παραγωγής, αποστολή τεχνικών για εκπαίδευση, S&M Meetings, Sales field trips, 
κτλ.  είναι συνήθες ανάγκες της εταιρίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα και  
αποτελεσματικά με περιορισμένο χρόνο οργάνωσης και υλοποίησης.

Όλο τα παραπάνω, δημιουργούν κρυφά - αλλά και φανερά κόστη και φυσικά στερούν 
πολύτιμο χρόνο από το προσωπικό σας.

ΓΙΑΤΙ πρέπει να επιλέξετε 
μια εταιρία ταξιδιού 
που εξειδικεύεται στο 
εταιρικό ταξίδι.
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Οι Corporate υπηρεσίες που προσφέρουμε σχεδιάζονται και προσαρμόζονται στην 
πολιτική της εκάστοτε εταιρίας και είναι διαθέσιμες τόσο για τα ταξίδια εντός όσο και 
τα ταξίδια εκτός  Ελλάδος: 

• Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων.
• Κρατήσεις ακτοπλοϊκών & σιδηροδρομικών εισιτηρίων.
• Κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία, βίλλες.
• Ενοικιάσεις αυτοκίνητων. 
• Μεταφορές (Transfers).
• Υπηρεσίες VIP.
• Ενοικιάσεις αιθουσών για meeting και events
• Kρατήσεις και διοργάνωση επαγγελματικών δείπνων.
• Καθοδήγηση από τα έμπειρα στελέχη μας για τον προορισμό και το ταξίδι. 
• Repοrting πάνω στα στοιχεία των υπηρεσιών που δίνονται στην εταιρία.
• Ταξιδιωτική ασφάλεια βάση κανονισμών Ε.Ε. 
• Tools for Virtual & Hybrid Meetings & Presentations  έχοντας ενεργοποιήσει 

πολλαπλές  πλατφόρμες που μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες μιας άμεσης και 
αποτελεσματικής  συνάντησης. 

Στην εταιρία μας η διαχείριση επαγγελματικών ταξιδίων αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές δραστηριότητες.  Η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη 
της εταιριας, οι έμπειροι επαγγελματίες του χώρου και η ευελιξία μας στην εύρεση 
λύσεων των καθημερινών αναγκών των εταιρικών ταξιδιών στελεχών, μας δίνει 
την δυνατότητα να προσφέρουμε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα 
καλύψουν τις όποιες απλές ή απαιτητικές σας μετακινήσεις. 

ΓΙΑΤΙ πρέπει να επιλέξετε 
εμάς για τα εταιρικά σας 
ταξίδια.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Στην εποχή των εξελίξεων και της τεχνολογίας η ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης καθιστά αναγκαία την συμμετοχή 
στελεχών σε συνέδρια. Εμείς σαν εταιρία είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων 
ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες αλλά και τους διοργανωτές υπηρεσίες τεχνογνωσίας και 
αποτελεσματικότητας. Η παρότρυνση στις σωστές κατευθύνσεις, η επίβλεψη και η υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών 
θα δίνονται καθημερινά από την ομάδα των επαγγελματιών της εταιρίας μας, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την διοργάνωση. 

Στάδιο Β. Ενέργειες προετοιμασίας διοργάνωσης 
• Οριοθέτηση προγράμματος συνεδρίου και συναφών 

κοινωνικών εκδηλώσεων.
• Προγραμματισμός και διαχείριση επιστημονικών εργασιών 

συνεδρίου.
• Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων σε ομιλητές, 

επίσημους ομιλητές ή καλεσμένους και συμμετέχοντες.
• Επίβλεψη όλων των οργανωτικών ενεργειών και ενημέρωση 

σε τακτά διαστήματα των διοργανωτών. 
• Διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών αναγκών σε μετακινήσεις, 

πτήσεις, διαμονές στους ομιλητές, συμμετέχοντες, 
οργανωτική επιτροπή καθώς και των εκπροσώπων των 
εμπλεκομένων εταιριών με ειδική πλατφόρμα για το 
Συνέδριο - on line reservation management tool. 

• Διαχείριση των εγγραφών του συνεδρίου - on line 
registration system. 

• Δημιουργία Δελτίων Τύπου & Newsletters.
• Οικονομική ανάλυση κόστους του συνεδρίου. 
• Επίβλεψη των χώρων του συνεδρίου και των συναφών 

χώρων των εκδηλώσεων. 
• Οργάνωση και ενημέρωση πακέτων χορηγιών. 
• Ανεύρεση και διαχείριση χορηγών ανά συνέδριο.  
• Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας του συνεδρίου. 

Στάδιο Α. Ενέργειες υποβολής προσφορών
• Επικοινωνία με τις εθνικές, τοπικές και διεθνείς επιτροπές. 
• Οργάνωση παρουσίασης του προορισμού. 
• Επικοινωνία με τους αντίστοιχους προμηθευτές - 

συνεργάτες στον προορισμό. 
• Διερεύνησή των χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

του συνεδρίου. 
• Προετοιμασία & σύνταξη προϋπολογισμού, 

οικονομοτεχνική παρακολούθηση και υποστήριξη.
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Στάδιο Γ. Ενέργειες Διεκπεραίωσης Συνεδρίου 
• Διαχείριση του χώρου με ειδικές κατασκευές και 

σηματοδοτήσεις, οριοθετήσεις χώρων σύμφωνα με τις 
ανάγκες του συνεδρίου. 

• Διαχείριση των διαφόρων εκθέσεων αλλά και των εκθετών.
• Γραμματειακή υποστήριξη σε όλη διάρκεια του συνεδρίου.
• Διαχείριση των χορηγιών.
• Υποστήριξη στον διαχειρισμό των επιστημονικών 

ανακοινώσεων.
• Υποστήριξη με γραφείο τύπου για την διαφήμιση και 

προβολή του συνεδρίου εντός και εκτός Ελλάδος. 
• Διαχείριση και εποπτεία στις ανάγκες του οπτικοακουστικού 

εξοπλισμού του συνεδρίου καθώς και πιο εξειδικευμένες 
μορφές νέας τεχνολογίας όπως bar coding, online voting 
systems, remote live streaming technologies, 3D projections 
κ.α.

• Διαχείριση Μεταφραστικών ή και Διερμηνέων ανάλογα με 
τις ανάγκες του συνεδρίου. 

Στάδιο Δ. Ενέργειες Κοινωνικού Προγράμματος Συνεδρίου
• Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
• Διοργάνωση Τουριστικών υπηρεσιών και προγραμμάτων. 
• Διοργάνωση και διαχείριση του Επίσημου Δείπνου του 

Συνεδρίου αλλά και Δορυφορικών Δείπνων.
• Διαχείριση Γραφείου Υποδοχής στους τόπους άφιξης αλλά 

και στους χώρους διαμονής των συμμετεχόντων.

Στάδιο Ε. Ενέργειες Απολογισμού Συνεδρίου 
• Λίστα Συμμετεχόντων με αναλυτικά στοιχεία 
• Λίστα Εγγραφών 
• Λίστα Χορηγών
• Λίστα Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών συμμετεχόντων 
• Οικονομική ανάλυση συνεδρίου με ανάλυση εσόδων και 

κόστους
 
Συμπληρωματικά η εξειδικευμένη ομάδα της Mazi Travel & 
Events αναπτύσσοντας την τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να 
υποστηρίξει:

• Hybrid Meetings/Υβριδικά συνέδρια.
• Virtual Meetings/Διαδικτυακά συνέδρια.
• Live Streaming/ Αναμετάδοση συνεδρίων και εκδηλώσεων.
• Post Event Recordings/ Ανάρτηση μαγνητοσκοπημένου 

υλικού μετά το πέρας της εκδήλωσης.
• Live Events/ Διαδικτυακές εκδηλώσεις.
• Webinars/ Διαδικτυακές παρουσιάσεις και συζητήσεις.
• Οργάνωση διαδικτυακών συζητήσεων μέσω της κοινωνικής 

δικτύωσης.
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TΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (INCENTIVES) 
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η εταιρία μας  ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας με το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δημιουργικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας, με ευελιξία και προσοχή στη 
λεπτομέρεια. Σε στενή συνεργασία μαζί σας παρουσιάζουμε  τις προτάσεις  ανάλογα 
με τις προδιαγραφές και το χαρακτήρα του κινήτρου σας. Αναζητήσεις αναψυχής, 
ταξίδια, ομαδικές δραστηριότητες, γεύματα, gala, ταξίδια ανάπαυσης, spa και 
πολλά άλλα πλαισιώνουν ένα ταξίδι κινήτρων, που θα προωθεί τους εταιρικούς σας 
στόχους. 

• Έρευνά προορισμών βάση του προϋπολογισμού. 
• Διαμόρφωση/ Διαχείριση προϋπολογισμού ταξιδιού.
• Δυνατότητα οργάνωσης ειδικής δραστηριότητας με ταύτιση αυτής με την 

εξειδίκευση της  εταιρίας. 
• Διαχείριση αναγκών εσωτερικών μετακινήσεων συμμετεχόντων. 
•  Οργάνωση διαμονής και μεταφορών 
• Ταξίδι επιθεώρησης (inspection trip)
• Λεπτομερής ενημέρωση για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια 

του ταξιδιού. 
• Ανάλυση του απολογισμού του ταξιδιού οικονομικά και επαγγελματικά με την 

ολοκλήρωση του.

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, τα κίνητρα 
και ανταμοιβή των υπαλλήλων ή πελατών, αποτελεί αναμφισβήτητα βασική 
επιχειρησιακή πολιτική.
Τα Προγράμματα Κινήτρων δε συμβάλλουν μόνο στη συνειδητοποίηση της 
εμπορικότητας και στην αύξηση του επιπέδου πίστης και αφοσίωσης, αλλά και στην 
ενδυνάμωση των εσωτερικών επιχειρησιακών σχέσεων.

Στο σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον, η παρακίνηση και ανταμοιβή των υπαλλήλων 
ή πελατών, αποτελεί αναμφισβήτητα βασική επιχειρησιακή 
πολιτική.

Τα προγράμματα κινήτρων δε συμβάλλουν μόνο στη συνει-
δητοποίηση της εμπορικότητας και στην αύξηση του επιπέ-
δου πίστης και αφοσίωσης, αλλά και στην ενδυνάμω-
ση των εσωτερικών επιχειρησιακών σχέσεων.

Η εταιρία μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας με το σχεδια-
σμό και την υλοποίηση δημιουργικών προγραμμάτων υψη-
λής ποιότητας, με ευελιξία και προσοχή στη λεπτομέρεια. 
Σε στενή συνεργασία μαζί σας παρουσιάζουμε τις προτά-
σεις ανάλογα με τις προδιαγραφές και το χαρακτήρα του 
κινήτρου σας. Αναζητήσεις αναψυχής, ταξίδια, ομαδικές 
δραστηριότητες, γεύματα gala, ταξίδια ανάπαυσης, spa και 
πολλά άλλα πλαισιώνουν ένα ταξίδι κινήτρων, που θα προ-
ωθεί τους εταιρικούς σας στόχους. 

• Σχεδιασμός προγράμματος και έλεγχος προϋπολογισμού

• Οργάνωση δραστηριοτήτων teambuilding (rafting, canoe 
-  kayak,trekking) από έμπειρους επαγγελματίες συνεργάτες 
μας.

• Θεματική ανάπτυξη 

• Φωτογραφική κάλυψη ταξιδιού 

• 24ωρη εξυπηρέτηση

• Μετακινήσεις 

• Αναμνηστικά και δώρα καλωσορίσματος 

• Οργάνωση διαμονής και μεταφορών 

• Αεροπορικές μεταφορές 

• Ταξίδι επιθεώρησης 

• Αξιολόγηση πριν και μετά

Είναι πλέον αποδεδειγμένο και στην Ελλάδα, ότι τα 
incentives, είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους 
για να παρουσιάζουν οι εταιρείες (σε υπαλλήλους ή και πε-
λάτες τους) ένα νέο τους προϊόν, να αυξήσουν τις  πωλή-
σεις  τους, να συσφίξουν τις ενδο-εταιρικές τους σχέσεις, 
να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις επαφές τους στο 
εξωτερικό και τέλος να επιβραβεύσουν το προσωπικό ή 
τους συνεργάτες τους για τη βοήθειά τους στην επίτευξη 
των παραπάνω σκοπών της εταιρείας.

Βάλτε στόχους στους πελάτες σας και στο προ-
σωπικό σας και ανταμείψτε τους με ένα … ταξίδι.

Σας παρέχουμε αναλυτική προσφορά με πλήρες πρόγραμ-
μα, φωτογραφικό υλικό ξενοδοχείων, εστιατορίων, κέντρων 
διασκέδασης για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου σας 
καθώς επίσης και δυνατότητα μετάβασης στον προορισμό 
επιλογής σας για 3 ημέρες για να δείτε τις προτάσεις μας 
από κοντά χωρίς καμία επιβάρυνση.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
(INCENTIVES)
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Είναι πλέον αποδεδειγμένο και στην Ελλάδα, ότι τα ταξίδια incentives, 
είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να παρουσιάζουν οι 
εταιρείες (σε υπαλλήλους ή πελάτες τους) ένα νέο  προϊόν, να αυξήσουν 
τις  πωλήσεις, να συσφίξουν τις ενδο-εταιρικές σχέσεις, να αποκτήσουν 
ή και να βελτιώσουν τις επαφές τους στο εξωτερικό και τέλος να 
επιβραβεύσουν το προσωπικό ή τους συνεργάτες τους για τη βοήθειά 
τους στην επίτευξη των σκοπών ή στόχων της εταιρείας.

Γνωρίζοντας, λοιπόν, την αναγκαιότητα ενός ταξιδιού κινήτρων, σας εγγυόμαστε 
μια μοναδική και ιδιαίτερη εμπειρία που θα δώσει σε εσάς και τον κόσμο σας το 
έναυσμα για τους επερχόμενους στόχους σας.



10

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και σίγουρα θα πρέπει να διατίθεται στο μέγιστο στις 
προσωπικές σας επαγγελματικές δραστηριότητες.
Η εξειδικευμένη ομάδα του Mazi Travel & Events σε συνδυασμό με ένα δυναμικό 
δίκτυο συνεργατών σε Εθνικό, Ευρωπαικό αλλά και Διεθνές επίπεδο ειναι έτοιμη να 
σας εξασφαλίσει, οργάνωση, ποιότητα και ένα άριστο και επιτυχημένο αποτέλεσμα 
της συνάντησή σας.
 
Υπηρεσίες Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Συναντήσεων Εκπαίδευσης 
• Διαμόρφωση Προϋπολογισμού 
• Έρευνα και παρουσίαση προτεινόμενων προορισμών 
• Οργάνωση ταξιδιωτικών αναγκών των συμμετεχόντων (αεροπορικά εισιτήρια, 

ξενοδοχεία, μετακινήσεις, κλπ)
• Οργάνωση δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της συνάντησης
• Κάλυψη μεταφραστικών ή διερμηνέων ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

συνάντησης
• Παροχή Οπτικοακουστικού Υλικού για την πλήρη κάλυψη της συνάντησης
• Οικονομική ανάλυση απολογισμού μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και το 

πέρας της συνάντησης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Θέλετε να πάρετε μέρος σε μια έκθεση ; Σας προφέρουμε  έτοιμα ταξιδιωτικά 
πακέτα για όλες τις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού. Επιλογή  ξενοδοχείων και 
αεροπορικών εταιρειών όπως επίσης και άλλων υπηρεσιών.
Επίσης
Γνωρίζουμε πως η διοργάνωση μίας επιτυχημένης έκθεσης απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις και ικανότητες σε πολλαπλά πεδία δραστηριότητας. Η υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες μας σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας ,μας 
δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες σας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό οργανώνοντας τη συμμετοχή σας.

• Δυνατότητα μίσθωσης του stand –περιπτέρου και κράτηση χώρου stand εφόσον 
ζητηθεί.

• Διακόσμηση περιπτέρου από επαγγελματία συνεργάτη μας κατόπιν ζήτησης.
• Σχεδιασμός και παραγωγή stand 
• Προετοιμασία εξοπλισμού έκθεσης, συσκευασία και ασφάλεια 
• Μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο  της έκθεσης.
• Γραμματειακή υποστήριξη με πολύγλωσσους συνεργάτες.
• Κράτηση εισιτηρίων και δωματίων τις ημερομηνίες που επιθυμείτε.
• Μεταφορά των συμμετεχόντων ανάλογα με τις ανάγκες τους.
• Μεταφραστές.
• Παραγωγή και επιμέλεια καταλόγου,business cards, φυλλαδίου,flyer,προσκλήσεων 

ή ότι άλλο ζητηθεί.
• Δυνατότητα οργάνωσης μικρών επαγγελματικών γευμάτων για την εξυπηρέτηση 

της εταιρικής σας ανάγκης.
• Υπολογισμός και πλήρη οικονομική διαχείριση εφόσον μας το ζητήσετε.
• Σήμανση εντός χώρου έκθεσης.
• Δυνατότητα προωθητικών ενεργειών
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ
mazi
ΜΑΣ

Η διοργάνωση των εταιρικών εκδηλώσεων είναι ένας τομέας στον οποίο η εταιρία μας 
εξειδικεύεται πολλά χρόνια. Οι προτάσεις μας είναι ολοκληρωμένες με αφετηρία την 
ανάγκη της εταιρίας σας και τέρμα την τελετή κλεισίματος με επιτυχία.

Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες από τις εταιρείες που ταξιδεύουν mazi μας 
τα τελευταία χρόνια.

Υπηρεσίες Εταιρικών Εκδηλώσεων
• Επεξεργασία της κεντρικής ιδέας και διαμόρφωση του προγράμματος της 

εκδήλωσης. 
• Έρευνα και επιλογή κατάλληλου χώρου.
• Διαμόρφωση χώρου για τις ανάγκες της εκδήλωσης. 
• Τεχνική Κάλυψη οπτικοακουστικών μέσων. 
• Δημιουργία Ενημερωτικού Υλικού για τους συμμετέχοντες και όχι μόνο 
• Υπηρεσίες Ασφαλείας (Security pre-during-post).
• Υπηρεσία από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας Σχεδιασμού και Γραφικών.
• Οικονομική ανάλυση και εύρεση χορηγών σε περίπτωση που ζητηθεί.
• Διαχείριση ταξιδιωτικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων (ξενοδοχεία-μεταφορές- 

ειδική μεταχείριση επίσημων προσκεκλημένων/ομιλητών).
• Εταιρικές αναμνηστικές πλακέτες στο κλείσιμο της εκδήλωσης είτε για όλους τους 

συμμετέχοντες είτε για όσους μας ζητηθεί.

• Farmachem S.Α. - λιπάσματα και γεωργικά 
φάρμακα

• Agrimore S.Α. - λιπάσματα και γεωργικά 
φάρμακα

• Νitro Farm - λιπάσματα και γεωργικά 
φάρμακα

• Valagro
• ΔΕΛΤΑ 
• ΜΕΒΓΑΛ
• Mπάρμπα Στάθης 
• Εθνική Σχολή Δικαστών 
• ΟΑΕΔ - ταξίδια υπαλλήλων
• Υπουργείο Παιδείας - ταξίδια υπαλλήλων
• ΣΥΝ ΚΑΒΕ - ταξίδια καθηγητών
• ΟΛΘ 
• OAEP
• Ένωση Φαρμακοποιών
• Ένωση Εφοριακών 
• BMW Τρικαλιώτης
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - ταξίδια 

Επιτροπής Ερευνών
• Σχολή Καλών Τεχνών 
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
• Admine Διαφημιστική 
• Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
• Κολλέγιο Ανατόλια
• Ουρσουλίνες 
• Κολλέγιο Αθηνών  
• Γερμανική Σχολή 
• Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ
• Αρσάκεια - Τοσίτσεια σχολεία

• ΔΕΗ Πτολεμαίδας - ταξίδια συλλόγου 
εργαζομένων

• Allianz - εμπορικά ταξίδια
• Cannon - συνέδρια, παρουσιάσεις 

προϊόντων.
• Medeg 
• Εκτελωνιστές - Σύλλογος Εργαζομένων
• Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
• ΓΕΩΦΑΡΜ
• ΒΙΑΝΕΞ 
• ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
• ELDIA 
• ΕΛΕΠΑΠ 
• Ένωση Συμβολαιογράφων - ταξίδια συλλόγου 

εργαζομένων
• Cotton Fashion - βιομηχανία ενδυμάτων
• Γαία γεωργικά φάρμακα 
• Eurofarm γεωργικά φάρμακα 
• Γαβριήλ Α.Ε. - λιπάσματα και γεωργικά 

φάρμακα
• Σαράντης Group 
• Mondi
• Double Action Defence
• Αxxion
• ANAKEM Aνακύκλωση
• BIOSTRUCTION
• IMPROVE TECH
• GALAXY S.A.

Και πολλοί αλλοι

Θέλετε να πάρετε
μέρος σε μια έκθεση? 
Σας προφέρουμε έτοιμα ταξιδιωτικά πακέτα για όλες τις με-
γάλες εκθέσεις του εξωτερικού. Επιλογή ξενοδοχείων και 
αεροπορικών εταιρειών όπως επίσης και άλλων υπηρεσιών.

Επίσης
Γνωρίζουμε πως η διοργάνωση μίας επιτυχημένης έκθεσης 
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σε πολλαπλά 
πεδία δραστηριότητας. Η υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας 
σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό 
μας, μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες σας 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οργανώνοντας τη 
συμμετοχή σας.

• Δυνατότητα μίσθωσης του stand - περιπτέρου και κράτη-
ση χώρου stand εφόσον ζητηθεί.

• Διακόσμηση περιπτέρου από επαγγελματία συνεργάτη 
μας κατόπιν ζήτησης.

• Σχεδιασμός και παραγωγή stand 

• Προετοιμασία εξοπλισμού έκθεσης, συσκευασία και 
ασφάλεια 

• Μεταφορά εξοπλισμού στο χώρο της έκθεσης.

• Γραμματειακή υποστήριξη με πολύγλωσσους συνεργάτες.

• Κράτηση εισιτηρίων και δωματίων τις ημερομηνίες που 
επιθυμείτε.

• Μεταφορά των συμμετεχόντων ανάλογα με τις ανάγκες 
τους.

• Μεταφραστές

• Παραγωγή και επιμέλεια καταλόγου, business cards, 
φυλλαδίου, flyer, προσκλήσεων ή ότι άλλο ζητηθεί.

• Δυνατότητα οργάνωσης μικρών επαγγελματικών γευμά-
των για την εξυπηρέτηση της εταιρικής σας ανάγκης.

• Υπολογισμός και πλήρη οικονομική διαχείριση εφόσον 
μας το ζητήσετε.

• Σήμανση εντός χώρου έκθεσης.

• Δυνατότητα προωθητικών ενεργειών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΘΕΣΩΝ

Δημιουργήστε το δικό σας γκρουπ για οποιοδήποτε προο-
ρισμό της αρεσκείας σας και κερδίστε την συμμετοχή σας 
δωρεάν, αρκεί να είστε από 20 άτομα και πάνω.

Σκεφθείτε τον προορισμό που θα θέλατε, ελάτε κοντά μας  
να το συζητήσουμε και να σας δώσουμε  την προσφορά μας. 
Συζητήστε το με τους φίλους σας και τους γνωστούς σας. 
Δημιουργήστε την παρέα που εσείς θέλετε μαζί σας και τα-
ξιδέψτε  δωρεάν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΓΚΡΟΥΠ

organise
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