
ОРГАНИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ 

И КОРПОРАТИВНИ СЪБИТИЯ



Ориндж Холидей” ЕООД е лицензиран Туроператор и Турагент от гр. Варна - професионален 
асистент в организирането на пътувания из целия свят.

Основна дейност е предоставяне на разнообразни туристически услуги, свързани с цялостна 
организация на пътувания, подбирайки най-доброто съотношение качество-цена и 

осигурявайки висок стандарт на обслужване.
Наши партньори са водещи туроператори на българския и международни пазари, хотелиери и 

превозвачи с доказано висок рейтинг на  предоставяните услуги.
Екипът на "Ориндж Холидей” се стреми да гарантира персонално внимание за всяко 

постъпило запитване, осигурявайки пълно туристическо обслужване и детайлна информация 
за избраната дестинация.

Кои сме ние?



В една успешна компания, бизнес пътуванията на мениджъри и служители са неразделна 
част от дейността. Дори и най-малкият провал по време на бизнес пътуване може да повлияе 
неблагоприятно на резултатите от участието в конференцията, преговорите с партньорите или 

сключването на договор с клиента. Нашата цел е удовлетворяване в най-висока степен на 
изискванията на клиента, чрез предоставяне на комплексна услуга с внимание към 

детайлите и постигане на дългосрочно партньорство.

Организиране на бизнес пътувания



Предлагаме професионални услуги за 
планиране и подготовка на бизнес 
пътувания:

•  Резервация на хотелски стаи, апартаменти 

•  Индивидуални пътувания в България и    
чужбина

•  Избор на оптимален маршрут

•  Резервация на самолетни билети 

•  Автомобили под наем

•  Трансфер 

•  Застраховки 

•  Организиране на бизнес пътувания и срещи

•  Закупуване на билети за посещение на 
концерти, спортни събития и фестивали



Екипът на Ориндж Холидей има дългогодишен опит в организация и обслужване на 
различни фирмени събития. 

Корпоративни събития



Предлагаме пакет от услуги включващи:

•  Логистика при избор на място за провеждане 
на събитието, според изискванията на клиента и 
заложения бюджет

•  Сравнителен анализ на оферти и изготвяне на 
предложения, които да улеснят клиента в избора
 
•  Изготвяне на предварителен бюджет по 
заданието

•  Регистрация на участниците и извършване на 
разплащания, според условието на договора със 
съответния партнор

•  Контрол по цялостната организация на мястото 
на събитието 

•  Изработка на рекламни и информационни 
материали

•  Преводи на информационни материали на 
различни езици



•  Осигуряване на трансфери за гостите при 
пристигане и заминаване или транспорт до 
близки дестинации по време на събитието

•  Договаряне на шоу програми, дегустации, 
водещ, Ди Джей

•  Предлагане на съпътстващи програми за 
участниците – морски круизи, екскурзии в 
региона, посещения на културни събития, вино 
дегустации, концерти и др.

•  ПР програма за оповестяване на събитието в 
медиите, пресконференция или др. според  
изискване на клиента

•  Организиране на кетъринг за събития на 
открито, извън хотелите

•  Осигуряване на персонал на място, който да 
се погрижи за всички аспекти, свързани с 
организацията

•  И още много идеи, за които си заслужава да 
работите с нас! 



Изграждането на дългосрочни отношения с клиентите и партньорите е една от 
основните ценности на нашата компания. 

Надеждност и отговорност 



Ние предоставяме гаранции за 
надеждност и отговорност, поради 
следните фактори:

• Директни договори с надеждни партньори
 
•  Индивидуален подход

•  Застраховане 

•  Лиценз за туроператорски дейности 

•  Квалифициран персонал с дългогодишен 
опит в областта на туризма

 •  Професионална репутация в работата с 
клиенти, партньори, организации на 
гражданското общество



Нека да се погрижим за вашите пътувания 
и корпоративни събития!

Адрес:
гр. Варна, Морска гара Варна, офис 9 

Email:
office@orangeholiday.bg 

Телефон:
Офис: +359 600 636

Мануела Събева:  +359 885 207 788
Анелия Василева: +359 888 682 221

www.orangeholiday.bg
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