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קבוצת אמסלם טורס תוביל מהלך סיוע לעובדי ענף התיירות
 Posted on 10ביוני  by 2020שוש להב

בצל משבר הקורונה תציע אמסלם טורס לסוכני נסיעות פרילנסרים ,להצטרף למסלול שיתוף פעולה ייחודי עם
הקבוצה

 :Categoriesסוכנים ,ראשי
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קבוצת אמסלם טורס ,תוביל מהלך סיוע ייחודי לעובדי ענף התיירות ,בצל משבר הקורונה .במסגרתו ,תציע לסוכני
נסיעות פרילנסרים ,להצטרף למסלול מיוחד וחדשני של הקבוצה .מסלול זה צפוי להעניק לסוכני הנסיעות העצמאיים
מעטפת כללית ובסיס מקצועי איתן ויציב ,להמשכיות של פעילותם העסקית.
קבוצת אמסלם ,בבעלותם של יעקב ואליעזר אמסלם ,הנה אחת הקבוצות הבולטות בענף התיירות בארץ ובחו"ל .עם
פרוץ משבר הקורונה בחרה כהרגלה ,ליזום מהלכים פרואקטיביים והובילה בהצלחה אלפי חילוצים מורכבים של
מטיילים ישראלים וזרים ,אשר נתקעו בסגר במדינות שונות ברחבי העולם וביקשו לשוב לביתם .כעת ,בוחרת החברה
לסייע גם למגזר העסקי ולחבק בצעד חסר תקדים את הקולגות שלה  -את סוכני הנסיעות העצמאים ,הנדרשים לחשב
מסלול מחדש.
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יעקב אמסלם ,מנכ"ל ובעלים של קבוצת אמסלם טורס ,אומר שמשבר הקורונה יצר טלטלה רבה בסקטורים שונים
בכלל ובענף התיירות בפרט ,ענף שלצערנו עדיין עתידו לוטה בערפל .במצב שנוצר ,סוכני נסיעות רבים מצאו את עצמם
ללא משרד יאטאי ,פלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות ,ביטוח אשראי ,מחירים מיוחדים ועוד .לדבריו" :כדי שרוב
הסוכנים הפרילנסרים יוכלו לחזור לעבודה שוטפת ובטוחה ,מיד עם פתיחת השמיים ובהצלחה לאורך זמן ,יצאנו
במבצע הנותן מענה של גב כלכלי איתן וחבילה כוללת ,המעניקה ראש שקט לסוכן הפרילנסר".
עוד הוסיף אמסלם" :כחברה ותיקה ,גדולה ובינלאומית ובעלת נוכחות דומיננטית ברחבי העולם ,אנו חשים ערבות
ואחריות רבה להעניק הצעה ייחודית לסוכני הנסיעות העצמאיים .סוכנים אלו יוכלו ליהנות מחבילת סיוע והטבות
נלוות ,של כלל השירותים המבדלים של קבוצת אמסלם טורס ממתחרותיה ,לרבות חדר מצב קורונה ,מוקד 24/7
מתוגבר ,טכנולוגיות ייחודיות - Multi IATA ,כך שיוכלו להעניק ללקוחותיהם ערך מוסף באופן ישיר ומהיר".
אודות הקבוצה :קבוצת אמסלם תיירות ונופש ,היא חברה גלובלית ,המתמחה בתחום הנסיעות העסקיות ואחת
המובילות הענף .הקבוצה מונה  5חטיבות המטפלות בנסיעות עסקיות ,לצד חטיבות נוספות העוסקות בתיירות פרטית
לחו"ל ,תיירות פנים ונופש בישראל ,תיירות נכנסת ,קרוזים והפלגות ,ארגון כנסים ואירועים ,מחלקת מלונות והשכרת
רכב ,מחלקת ויזות ודרכונים מוקד חירום הפועל ממשרדי החברה  .24/7אמסלם תיירות ונופש ,הינה הבעלים של אתר
הנסיעות החדשני ביותר בישראל" AMSALEM.CO.IL :מסעות" ,המובילות את תחום הטיולים הגיאוגרפיים בישראל,
"המטייל" המתמחה בטיולים בארה"ב ובקנדה" ,אמסלם מדיקל"  -תיירות רפואית והטסות רפואיות" ,פאנטסתי" -
חבילות נופש בחו"ל ו -A-Cruise -חופשות שייט וקרוזים ,ועוד.
אמסלם תיירות ונופש ,נוסדה בשנת  1983והנה בבעלות משותפת של יעקב ואליעזר אמסלם .החברה מעסיקה למעלה
מ 450 -עובדים בישראל ומחזיקה סניפים במדינות מובילות בעולם :מערב ארצות-הברית ,מזרח ארצות-הברית,
בריטניה ,סין ,הונג קונג ,הודו ,מקסיקו וטורקיה .משרדי ההנהלה והסניף המרכזי ממוקמים בטבריה ,לצד סניפים
נוספים בפריסה ארצית בתל אביב ,חיפה ,בני ברק ,כפר סבא ,כרמיאל ,ומעגן מיכאל.
להרשמה ולפרטים נוספים:
https://freelance.amsalem.co.il/?source=ppr
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