Corporate Services

SUA EQUIPE MERECE UMA VIAGEM BEM-SUCEDIDA.

DO HEMISFÉRIO
NORTE AO SUL
PORQUE SKIVIKING
A SKIVIKING é uma empresa
especializada em consultoria de viagens que
oferece assessoria completa a seus clientes englobando todos os momentos deste processo
- desde a elaboração de pesquisas sobre roteiros
até a implantação de uma eficiente política de
viagem.
Porque muito mais do que vender passagens e serviços,
oferecemos também qualidade e satisfação através do
desempenho excepcional de nossa equipe.
Operando no mercado desde 1998, a SKIVIKING dispõe de
uma equipe compacta e constante , formada por profissionais
que se encontram em permanente treinamento, utilizando um
sistema de trabalho singular, integrado e eficiente.
O resultado deste processo é o atendimento personalizado que
constitui o diferencial SKIVIKING.
Uma empresa que em 5 anos de atuação, soube conquistar a
credibilidade do mercado e a fidelidade de seus clientes, oferecendo
verdadeiras soluções em viagens corporativas e de lazer.
O suporte e a atenção que o cliente Skiviking recebe de cada membro de nossa
equipe, se estabelecem logo no primeiro contato ao telefone e se estendem até a
realização da viagem, pois é na capacidade humana que realmente apostamos e
investimos.
O fato de constituirmos uma empresa de médio porte e trabalharmos com um
número limitado de clientes, também é fator contribuinte para oferecermos um
atendimento de alta qualidade, com agilidade suficiente para encontrarmos soluções
específicas para cada caso, atendendo às reais necessidades de nossos clientes.

Seriedade e Qualidade em todos os passos.
! Reservas e emissões de passagens aéreas
! Reservas de hotéis
! Locação de automóveis
! Elaboração e venda de pacotes
turísticos para qualquer parte do
Brasil e do mundo.
! Cruzeiros marítimos
! Assessoria em todo processo
de emissão de Vistos
Consulares
! Suporte total para reserva
e emissão de passagens
do programa de
milhagem
! Relatórios
gerenciais sobre
custos com
passagens
aéreas

Comodidade e economia
incluídas em nossos pacotes
A equipe SKIVIKING realiza uma pesquisa detalhada sobre o
destino de seu roteiro de viagem, englobando informações úteis,
tais como:
! Redes hoteleiras
! Companhias aéreas
! Aeroportos

! Cultura
! Situação econômica
e/ou política
! Atualidades

!
!
!
!

POLÍTICA DE VIAGENS
Sob medida para sua empresa

Idioma
Táxi
Moeda
Clima

Fechamento de negócios, reuniões na matriz ou em filiais;
feiras, congressos, eventos - motivos que freqüentemente
justificam a realização de uma viagem corporativa.
O êxito deste tipo de viagem depende cada vez mais da
elaboração de uma política que apresente um bom
planejamento, com o objetivo de reduzir custos e adequar
serviços.
A equipe Skiviking está capacitada para implantar e/ou
desenvolver uma Política de Viagens adequada e eficiente,
considerando o perfil da empresa e suas necessidades.

EVENTOS
A SKIVIKING dispõe de toda a infraestrutura necessária para organizar e
realizar com sucesso toda logística que
envolve o seu evento:
! Organização operacional e estratégica
! Coordenação e controle de serviços
terceirizados
! Locação de espaços, materiais, serviços
de alimentos e bebidas
! Equipamentos para audiovisual e
iluminação
! Negociação com fornecedores

VIAGENS DE INCENTIVO
Sempre um prêmio inesquecível
Pesquisas já comprovaram que
dificilmente um funcionário esquecerá
esta forma de motivação. A viagem de
incentivo é um aspecto fundamental para o
progresso dos negócios de uma empresa.

Qual a companhia aérea mais adequada para a sua equipe?
Onde se hospedar? Que modelo de carro alugar?
O gerenciamento das despesas de viagem representa
vantagens significativas na transação de todo o processo de
uma viagem corporativa.

Nossa equipe está pronta para planejar roteiros
criativos, encontrando alternativas e soluções
para operacionalizá-los de acordo com as metas e o
orçamento estipulados.

Ser cliente SKIVIKING é receber tratamento diferenciado

e desfrutar de viagens sempre bem-sucedidas.

Nós também pensamos no seu lazer
Reúna a família, convide um amigo, ou faça de você
mesmo seu melhor companheiro (a) de viagem.
Telefone ou solicite, via e-mail, as melhores
opções para o seu roteiro e conheça também
dicas e sugestões de viagens da SKIVIKING
OPERADORA.
Assessoria completa, qualidade e o
prazer de uma viagem tranqüila e feliz.

Conheça nossos pacotes, serviços
e nosso atendimento exclusivo.
SKIVIKING TURISMO LTDA.
Rua Assembléia, 10 - sala 1322
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20011-000
tel: (55 21) 2531-0939
fax: (5521) 2531-2006
e-mail: skiviking@skiviking.com.br
www.skiviking.com.br

