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H Εταιρία / Προφίλ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού από το 1988 και
ειδικεύεται στην ενοικίαση πούλμαν και την μεταφορά προσώπων εντός και εκτός
Ελλάδος.
Έχοντας γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα ακολουθούμε τις τεχνολογικές
εξελίξεις,

διευρύνοντας

καθημερινά

τους

ορίζοντές

μας

για

την

καλύτερη

εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Με σεβασμό στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε μετακίνησης,
προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις δικές σας προτιμήσεις.
Η μακροχρόνια πείρα μας στις μεταφορές συνάπτοντας συμβάσεις τόσο ιδιωτικού
όσο

δημόσιου

χαρακτήρα,

μας

δίνουν

την

άνεση

να

εγγυηθούμε

την

αποτελεσματικότητα και την επιτυχία κάθε συνεργασίας.
Το έμπειρο προσωπικό μας είναι δίπλα σας εξυπηρετώντας κάθε απαίτηση και οι
πολύ συνεργάσιμοι οδηγοί μας με τη βοήθεια όλων σας, προσπαθούν να
μετατρέψουν μία ασφαλή και άνετη μετακίνηση σε μία διασκεδαστική και ψυχαγωγική
εμπειρία.

Υπηρεσίες
Ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας καλύπτουμε
με αξιοπιστία και συνέπεια όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη
προσφέροντας:
Οδικά ταξίδια αναψυχής
Επαγγελματικά ομαδικά ταξίδια & επαγγελματικές εκδρομές κινήτρων
Συνέδρια
Σεμινάρια
Μεταφορά προσωπικού
Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
Εκδρομές
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Αθλητικές αποστολές
Ενοικίαση πολυτελών θαλάσσιων σκαφών

Στόλος / Εξοπλισμός
Διαθέτουμε σύγχρονα και πολυτελή τουριστικά λεωφορεία δεκαεπτά (17), είκοσι
(20) τριάντα (30), τριάντα έξι (36), σαράντα οχτώ (48), πενήντα δύο (52) και
πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων. Όλα τα λεωφορεία μας είναι τελευταίας
τεχνολογίας με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δελτία καταλληλότητας, ζώνες
ασφαλείας, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, A/C, TV, W.C, CD, DVD,
ειδικά ανατομικά - αναπαυτικά καθίσματα, συστήματα αερισμού - ψύξης &
θέρμανσης - και όλες τις απαραίτητες για τους επιβάτες ανέσεις.
Τα λεωφορεία υπόκεινται σε προκαθορισμένους μηχανικούς ελέγχους στα
εξουσιοδοτημένα συνεργεία της MERCEDES καθώς και από συνεχείς ελέγχους της
διεύθυνσης της επιχείρησης, τόσο για μηχανικά όσο και για θέματα ασφάλειας και
άνεσης των επιβατών.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των αυτοκινήτων περιλαμβάνουν αποζημιώσεις προς
τρίτους καθώς και τις προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις αστικής ευθύνης
για τους επιβαίνοντες.
Στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ταχύτατα
αναπτυσσόμενη τεχνολογία στο πεδίο της γεωπληροφορικής

(G.I.S.) και του

δορυφορικού εντοπισμού (G.P.S.) μέσω των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, όλα
τα λεωφορεία μας έχουν εξοπλιστεί με πρωτοποριακό εξοπλισμό τηλεματικής.
Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου μας και ταυτόχρονα των
πελατών μας, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο τη θέση του
στόλου με ακρίβεια προσφέροντας ακρίβεια, υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση.

www.free-travel.gr

ΜΑΡΝΗ 32, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο
Φαξ
Κινητό Τηλ.
e-mail

210 52 40 140
210 52 31 855
697 72 52 513
info@free-travel.gr

Οι άνθρωποί μας
Η εταιρία απασχολεί έμπειρους οδηγούς κατόχους διπλώματος οδήγησης Δ’
κατηγορίας με την επαγγελματική πείρα να διεκπεραιώσουν με ασφάλεια, πλήρη
συνέπεια και καθ’ όλα κόσμια συμπεριφορά την κάθε μεταφορά. Μαζί με τους
αρχηγούς – συνοδούς δίνουν τον δικό τους αγώνα για την ακριβή και ασφαλή σας
μετακίνηση, προσπαθώντας παράλληλα να έρθουν κοντά στις ανάγκες του πελάτη,
λύνοντας κάθε πρόβλημα με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.
Η εταιρία από την πλευρά της παρέχει συστήματα επικοινωνίας στους οδηγούς των
αυτοκινήτων με σκοπό την διαρκή επικοινωνία και τον άρτιο συντονισμό τους.
Τα στελέχη του γραφείου οργανώνουν καθημερινά όλη αυτή τη προσπάθεια και
βρίσκονται καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο στην διάθεση των πελατών.
Τέλος, η επιχείρηση διαθέτει τεχνικό ασφαλείας υπαλλήλων ο οποίος ελέγχει και
ενημερώνει το προσωπικό.

Στόχοι
Βασικός στόχος που θέτει η επιχείρηση είναι αφενός η υψηλή ποιότητα παροχής
υπηρεσιών για την άνετη και ασφαλή μεταφορά των πελατών μας και αφετέρου η
συνεχής αναβάθμιση της τουριστικής μεταφοράς στα πλαίσια της ανάπτυξης και
προόδου του τουρισμού στη χώρα μας.

Συνεργασίες

Μέσα από τη μακρόχρονη λειτουργία μας, διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών.
Συστατικές επιστολές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι διαθέσιμες, εφόσον
ζητηθούν.
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Οικονομικά Στοιχεία
Διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν:
Κύκλοι εργασιών των τελευταίων 5 χρόνων
Βεβαιώσεις τραπεζών για την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα
της επιχείρησης

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία
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