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מערכת הזמנות מתקדמת המאפשרת לתכנן חופשת שייט בדקות בודדות
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חברת "קרוזים" משיקה את מערכת הזמנות חופשות השייט המתקדמת בישראל ,המחוברת באופן ישיר לכל חברות
השייט ומאפשרת הזמנה מידית ,המותאמת אישית ובלחיצת כפתור .המערכת החדשה תביא גם למהפכה בשוק המסחרי
ומציעה לסוכני השייט בישראל גישה לממשק מתקדם.
המערכת המתקדמת מאפשרת לסוכני הנסיעות להרכיב און ליין ובתוך דקות בודדות חבילות דינמיות ,הכוללות הזמנת
מלון ,טיסה
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ושייט בחברות הקרוזים הבינלאומיות .הממשק החדש תומך בשפות עברית ואנגלית
ומהווה פריצת דרך לסוכנים שייחלו למערכת הזמנות קרוזים – המאפשרת חיפוש חכם
ומהיר.
קרוזים הינה החברה הראשונה בישראל ,שהשיקה כבר לפני  3שנים מערכת אונליין
בחיבור ישיר למערכות ההזמנות של כלל חברות השייט ,ולא רק דרך צד שלישי כפי
שהיה מקובל עד אז .המערכת החדשה שמושקת בימים אלו מהווה קפיצת מדרגה
משמעותית נוספת שתנגיש את חבילות השייט לקהל ההולך וגדל של היוצאים מישראל
לחופשות קרוז ברחבי העולם.
במקביל ,מציעה קרוזים מודל משופר לסוכני השייט בישראל שיוכלו להיעזר במערכת
החדשה שתחסוך זמן רב בבניית החבילות .המערכת מתממשקת עם מערכות ההזמנות
המובילות בעולם כמו "אמדאוס" וספקי בתי המלון.
מאחורי השקת המערכת המתקדמת החדשה להזמנת חופשות שיט עומד איציק בקמן,
מנכ"ל משותף בקרוזים הפלגות נופש בע"מ ,שהוא בעל רקע טכנולוגי עשיר בתחום
התיירות" :אחת הבעיות המרכזיות כיום בשוק סוכני הקרוזים הינה מורכבות בניית
חבילת השייט ,הגוזלת זמן רב וגורמת לשחיקת הרווחיות .המערכת החדשה מאפשרת
לסוכן גישה קלה ומהירה שתעשה מהפכה בשוק ,הסוכן יוכל לבנות חבילה ללקוח
ולשלוח לו הצעת מחיר ב 5 -דקות בעזרת  5הקלקות פשוטות".
"מאחר וכלל ידוע הוא שזמן שווה לכסף ,בנינו מערכת
מתקדמת להזמנת קרוזים המותאמת לצרכיהם
ודרישותיהם של סוכני הנסיעות ,אשר הופכת את חווית
הזמנת הקרוז ליעילה וחסכונית בזמן ובכסף – בו
זמנית .אנו מאפשרים לסוכנים להציג ולתפעל את
המערכת שבנינו באתריהם ולהציע הפלגות וחבילות
נופש תוך חיסכון משמעותי בכסף ובזמן פיתוח" ,אומר
שחר ברגר ,מבעלי חברת קרוזים ומוסיף" :המערכת
ידידותית מאוד לסוכנים ומחליפה בפועל את המערכות
המסורבלות הקיימות .בנוסף נציע לסוכנויות ליהנות
מההתמחות ומהניסיון שצברנו בתחום הפלגות הנופש
ולהפעיל עבורם מוקד להזמנות חופשות שייט .כבר
עתה ישנם מספר סוכנים המשתמשים במערכת
ההזמנות ובקרוב יושק שיתוף פעולה משמעותי עם
אחת מקמעונאיות התיירות הגדולות".
מערכת ההזמנות עבור סוכני הנסיעות – מרכזת במקום
אחד את ההפלגות טיסות ומלונות מהלך זה ורבים
אחרים שעוד יבואו ,כך מבטיחים לנו בחברה ,מציבים
את "קרוזים" כאחת מהמובילות בענף וכמייצגת את
שחר ברגר -צילום אלון ווגנפלד
ההתייעלות והחדשנות שיובילו את השוק לעלייה
נוספת בשנים הקרובות .החברה ממשיכה להציג
חבילות אטרקטיביות ובלעדיות לפסח ,לקיץ ולסוכות
הקרוב בהן חבילות מאורגנות לערי הים התיכון ,איי
הקריביים ויעדים חדשים.
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