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Letenky
Vyhledávací formulář GOL může být plně integrován do Vaší 

webové stránky prostřednictvím iframe nebo HTML.

GOL usnadňuje Vašim klientům hledání díky integrovanému 
nápovědnému systému a tím, že zjišťuje synonyma destinací 

a překlepy. Databáze GOL obsahuje více než 88.000 synonym.

Vaši klienti si mohou zvolit preferovaného dopravce. Výsledky 

vyhledávání vždy obsahují přehledné a kompletní informace o letu 

a nabízejí více možností cesty.

Výsledná cena je to, co Vaši klienti skutečně zaplatí - žádné skryté 
taxy a poplatky. Cestující mohou také vyhledávat v okolních dnech, 

a získat tak tu nejlepší cenu.

GOL Vám nabízí tu nejvýkonnější a nejpokročilejší logiku pro 

správu aktuálních speciálních nabídek letenek, která je momentálně 

na trhu IBE k dispozici. GOL automaticky navrhuje oblíbená 
spojení na základě toho, co cestující vyhledávají. V zázemí GOL pak 

jednoduše určíte, které promo akce se zobrazí na Vašem front endu. 

Jakmile si Vaši cestující vyberou tu nejlepší cenu, mohou si v návazných 

kalendářích vybrat termíny, které jim vyhovují nejvíce.

Nabídněte svým klientům 
nepřeberné možnosti
GOL je komplexním řešením pro prodej letenek a dalších 
cestovních služeb. Díky našemu online rezervačnímu systému 

můžete snadno a atraktivně zprostředkovat všechny tyto služby přímo 

na Vašem agenturním webu. Díky GOL nabídnete svým klientům 

letenky, ubytování, pojištění a jakékoliv jiné služby dle Vašich 

přání a potřeb.

Prodej letenek a cestovních služeb 
přes Vaše webové stránky
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POMOZTE SVÝM KLIENTŮM ZÍSKAT VÍCE, ZA LEPŠÍ CENU

Pro více informací o GOL prosím kontaktujte:

produkty@travelportgds.cz

Klíčové výhody
• Rychlá a snadná implementace.

• Vyhledávání spojení podle mnoha zadatelných kritérií.

• Rezervace do GDS s automatickým systémem zasílání plně 
upravitelných grafických a textových notifikací a dokumentů 
klientům.

• Plná podpora funkcionality Flexible Shopping (Flex Weekend, 

Flex Radius, Flex Days).

• Možnost definovat servisní poplatky a provize podle mnoha 

kritérií.

• Plně podporovaná korporátní klientela včetně nabídky 

speciálních tarifů určených jednotlivým klientům.

• Přístup do přehledného administračního zázemí pro změny 

nastavení systému a správu provedených rezervací.

• Kompletní přizpůsobitelnost Vašeho front endu prostřednictvím 

nástrojů administračního zázemí (ikony, obrázky, barvy) a CSS.

• Možnost přidat další moduly včetně dealerského prodeje.

• Podpora online platebních systémů. Po zaplacení je klientovi 

automaticky vystaven a zaslán e-ticket.

Spravujte rezervace 
v sofistikovaném zázemí
GOL má svůj vlastní back-office systém, kde můžete měnit nastavení 

aplikace a spravovat vytvořené rezervace.

Můžete upravovat upozornění, která jsou rozesílána ve formátu 

HTML nebo jako prostý text. Kromě toho můžete měnit šablony 

itineráře a elektronických letenek a nastavovat poplatky a provize 

podle různých kritérií (destinace, místo odletu a příletu, cena, dopravce, 

atd.).

Můžete upravovat design svého front endu prostřednictvím 

nástrojů administračního zázemí (ikony, obrázky, barvy) nebo ho 

kompletně změnit prostřednictvím CSS.

Ubytování
Díky tomuto modulu mohou Vaši klienti vyhledávat a rezervovat 

ubytování v globální databázi GTA, která nabízí přes 23.000 hotelů 

za příznivé ceny ve 112 zemích a 4.000 městech po celém světě.

Po dokončení rezervace letenky je jim automaticky nabídnuto 

to nejlepší dostupné ubytování v dané destinaci.

Pojištění
Pomozte svým klientům kromě letenek a ubytování zajistit i cestovní 
pojištění, pojištění zrušení cestovního dokladu a pojištění 

zdravotních výloh. 

Pojištění je poskytováno společností Travel Support Systems, s. r. o., 

která spolupracuje s Europäische Reiseversicherung AG a která 

vytvořila pojistné podmínky přesně na míru potřebám Vašich klientů 

a Vaší agentury.

Modul pojištění je využitelný i samostatně bez letenkové nebo 

hotelové části v ČR i SR.


