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Travel Quality

A TQ está especialmente vocacionada para a prestação de
serviços às empresas, actuando como consultores na
gestão e organização de viagens de negócio, grupos e
incentivos, reuniões, congressos e até mesmo nas viagens
pessoais dos seus quadros e colaboradores. Ajudamos na
criação de políticas de viagens, negociamos ou ajudamos
nas negociações com fornecedores (companhias aéreas,
hotelaria, rent-a-car, etc.), assegurando desta forma os
melhores preços e condições. Para uma melhor gestão dos
orçamentos de viagem produzimos relatórios e estatísticas
à medida das necessidades
das empresas e,
disponibilizamos acompanhamento personalizado em
todas as ocasiões. Em resumo, oferecemos às empresas
condições para a redução de custos de viagens, mantendo
ou melhorando
os padrões
de qualidade:

LEISURE TRAVEL

·Viagens de Negócio
·Grupos e Incentivos
·Reuniões de Trabalho e Congressos
·Apresentações e Lançamentos
·Festas e outros Eventos Corporativos

Dos mais tradicionais pacotes turísticos às viagens feitas à
medida, a TQ-Travel Quality oferece-lhe as melhores e
mais adequadas soluções para as suas férias ou escapadas
de lazer, qualquer que seja o destino dentro e fora de
Portugal. Desde alojamento, voos, transferes, rent-a-car
ou seguros de viagem, estamos sempre atentos a todas as
ofertas e promoções existentes no mercado, ajudando os
nosso clientes a seleccionar as melhores soluções.
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CORPORATE TRAVEL

Uma empresa nova, constituída por profissionais
altamente qualificados e experientes na actividade da
consultoria de viagens, com recurso à mais avançada
tecnologia de gestão de viagens. O rigor, a eficiência
e a qualidade de serviço são os principais valores que
a TQ-Travel Quality assegura aos seus clientes, a
quem garante também o aconselhamento das
melhores soluções e o acompanhamento antes,
durante e após as viagens ou eventos. Quer seja ao
balcão, através do nosso call-center ou na Internet,
na TQ-Travel Quality há sempre um profissional
disponível para partilhar consigo a sua experiência e
conhecimento e dar-lhe assistência onde quer que
esteja.
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