Maakt reizen persoonlijk!

The Travel Company biedt jou de mogelijkheid
om je droom uit te laten komen

Werken als
Personal
Travel Agent

Meer weten? Bel direct met The Travel Company:
036-54 85 985 of mail naar: info.cc@travelcompany.nl

www.travelcompany.nl

Hoe ziet je
werkdag eruit?

Maakt reizen persoonlijk!

‘Het is half 9 in de ochtend, je start je laptop op en zet snel het
koffiezetapparaat aan. Je bent benieuwd naar wat deze dag weer
in petto heeft, want je weet inmiddels: als ZRA is geen dag hetzelfde! Terwijl de geur van verse koffie je tegemoet komt, check jij je
e-mail en de notificaties in het reserveringssysteem. Er staan diverse reispapieren klaar, er zijn een paar nieuwe aanvragen via het
contactformulier van je website binnengekomen, je moet even de
openstaande posten controleren, neemt de laatste updates over de
komende studiereis door en ja, daar is het eerste telefoontje al! Een
klant vraagt of je nog de stoelreservering voor zijn vlucht in orde wil
maken. Natuurlijk doe je dat; de klant is opgelucht dat hij ook dit
uit handen kan geven en bedankt je hartelijk.
De ochtend gebruik je verder om dat gave voorstel uit te werken
voor klanten die met het gezin een rondreis willen maken door
Zuid-Afrika. Je hebt al contact opgenomen met een Afrikaspecialist
en je had gisteren een bericht in de ZRA Facebookgroep geplaatst.
Fijn, je ziet dat een collega zojuist heeft gereageerd met een hele
lijst tips! Tussendoor krijg je nog akkoord op een aanvraag voor
een kamertype ‘superior’ van een hotel op Rhodos. Je belt de klant
snel, want je weet dat zij heel blij met dit nieuws zal zijn. Alle reispapieren heb je inmiddels klaargelegd in mapjes, die breng je straks
even op de fiets naar de klanten want het zonnetje schijnt heerlijk.
Dit wordt weer een mooie werkdag!’ Zou jij voortaan ook zo je dag
willen beginnen? Lees dan snel verder!

“Dit wordt weer een mooie werkdag!”

Droom jij
ervan om
zelfstandig te
ondernemen
in de
reisbranche?

The Travel Company biedt
jou de mogelijkheid om
die droom uit te laten
komen mét de zekerheid
van professionele ondersteuning en faciliteiten.
Je kunt direct van start als
Zelfstandig Reisadviseur
(ZRA) en je eerste klanten
werven en boeken!

www.travelcompany.nl

Meer
weten?

Bel direct met
The Travel Company:
036-54 85 985
of mail naar:
info.cc@travelcompany.nl

Wie ben jij?
The Travel Company kiest bewust niet voor
kwantiteit, maar voor kwaliteit. Wij gaan niet
voor de grootste aantallen ZRA’s, maar wel voor
de beste ZRA’s. Daarom zijn wij op zoek naar
reisondernemers die:
� Passie, doorzettingsvermogen en lef hebben.
Wij houden ervan als mensen zichzelf en ons
durven uit te dagen.
� Enthousiast zijn over alles wat met reizen te
maken heeft.
� Zichzelf willen blijven ontwikkelen door
middel van trainingen, bezoeken van
evenementen, lezen van vakbladen.
� Reeds kennis en ervaring hebben binnen
de reisbranche.
� Het geweldig vinden om deel uit te mogen
maken van de reisbeleving en vakantievoorpret van klanten.
� Zeer servicegericht en ondernemend zijn.

Heb je de lijst niet volledig kunnen afvinken?
Geen punt, wij nodigen je alsnog van harte uit
om contact op nemen met The Travel Company.
Telefonisch kunnen wij je alle informatie geven
over hoe het werk er in de praktijk uitziet. In een
persoonlijk gesprek doen we dat nog nét iets
beter!

Doe
waar je
goed
in bent!

Maakt reizen persoonlijk!

Daarnaast kunnen wij je in contact brengen met
een ervaren of juist een beginnende ZRA om het
beeld zo volledig mogelijk te maken. Als je kiest
voor het zelfstandig ondernemerschap moet je
nu eenmaal goed voorbereid zijn. Wij helpen je
daar graag bij.

“Passie, doorzettingsvermogen en lef!”

Wie zijn wij?
“Doe waar je goed in bent” is ons motto. Je doel is zoveel
mogelijk reizen verkopen. Net zoals jij de klant wil ontzorgen, wil The Travel Company haar ZRA’s ontzorgen.
Om die reden worden alle administratieve handelingen
volledig uit handen genomen door de deskundige medewerkers van het hoofdkantoor in Almere. Ons ervaren
team staat 6 dagen per week klaar om jou te ondersteunen. Ieder zijn expertise!
The Travel Company bestaat sinds 2001 en is een echte
allround reisorganisatie. Wij bieden niet alleen het aanbod van alle gerenommeerde Nederlandse touroperators, maar tevens van een groeiend aantal buitenlandse,
zoals Duitse, reisorganisaties. Maar ook voor hotelbeddenbanken, autoverhuur, verzekeringen, verzorgen van
visa en parkeren bij de luchthaven kan de klant prima bij
jou terecht. Uiteraard zijn wij aangesloten bij ANVR, SGR
en Calamiteitenfonds.

De ZRA’s vormen een hecht team met een grote betrokkenheid, waarbij elkaars kennis en ervaringen gedeeld
worden. Vijf keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor de hele organisatie. Dan heb je de kans om
bij te praten met de andere ZRA’s. Want ook al ben je
zelfstandige, een netwerk boordevol ervaring en enthousiaste collega’s krijg je er van ons gratis bij! Tijdens
de bijeenkomst worden de ontwikkelingen en laatste
nieuwigheden besproken en heb je de kans om jouw
mening te delen en vragen te stellen. Aansluitend volgt
er doorgaans een presentatie van een specialist uit de
reisbranche. Na afloop wordt er nog even gezellig nagepraat. Je bent zelfstandige maar maakt toch deel uit van
een geweldig team!
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Wat houdt
franchise ZRA in?

Maakt reizen persoonlijk!

� Gratis startpakket en geen éénmalige entreekosten. Met het gratis startpakket ter waarde van
€ 650,- (2 opleidingsdagen en aansluiting op ons IT-platform) kun je meteen aan de slag!
� Alle ZRA’s betalen een vaste maandelijkse fee van € 85,- en ontvangen daarvoor een pakket
aan faciliteiten. Optioneel zijn er enkele uitbreidingen mogelijk.
� Je verdiensten zijn volledig omzetafhankelijk en kennen een bijzonder interessante staffel. Voor
ZRA’s met hoge omzetten bieden wij zelfs de hoogste provisies in de branche! Daarnaast zijn
de eventuele eigen marge en een deel van de bemiddelingskosten voor jezelf.
� Wij houden niet van verrassingen achteraf, je weet waar je aan toe bent met de maandelijkse fee.
Bij ons ontvang je dan ook geen aanvullende nota’s voor portokosten of drukwerk. Bij het reguliere
verzenden is dat allemaal inclusief.
� In de bijlage geven wij je een volledig overzicht van de mogelijke verdiensten.
Je bepaalt zelf je eigen inkomsten.

“Sluit je aan bij het leukste reisnetwerk van Nederland”

The Travel
Company
maakt reizen
persoonlijk.
www.travelcompany.nl

Hoe word je begeleid?
ZRA bij The Travel Company betekent niet dat je er alleen voor staat. Integendeel!
� Nadat je bent aangesloten bij The Travel Company, worden er twee opleidingsdagen voor
je ingepland op het hoofdkantoor in Almere. Gedurende deze dagen word je wegwijs
gemaakt in onze systemen, werkwijzen en procedures.
� Deelname aan studiereizen, workshops, opleidingen en trainingen. Aan het einde van het
jaar vindt er altijd een ZRA-reis plaats. Die studiereis is iedere keer weer een event waar het
hele team naar uitkijkt. Met voorgaande bestemmingen als Tenerife, Jamaica, Valencia en
India is dat logisch toch?!

Wij
maken
graag
kennis
met je!

Maakt reizen persoonlijk!

“Voor dezelfde prijs, onbezorgd op reis!”

Inspirerende
reisverhalen
Wij vragen aan al onze klanten of ze een mooi reisverhaal
willen achterlaten op onze website. Laat je dan ook inspireren
door de klanten die je voorgingen. Welke bijzondere plekken
hebben ze bezocht en hoe hebben ze de begeleiding van
onze reisagenten ervaren?
Lees ze allemaal op: www.travelcompany.nl
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Waarom kies je voor
The Travel Company?

Maakt reizen persoonlijk!

Als ZRA wil je het beste voor je klanten en natuurlijk ook voor jezelf. Leg de verschillende organisaties die een soortgelijke constructie aanbieden dus eens naast elkaar. Je zult al snel zien dat de
onderlinge verschillen inhoudelijk niet zo groot zijn. Het draait dus ook voor een groot deel om je
gevoel; waar voel jij je het beste thuis? The Travel Company is de organisatie die ervoor kiest om
jou op alle vlakken centraal te stellen. We kiezen bewust voor een wat kleiner team om de kwaliteit hoog te houden. Wij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kennen je bij naam en tijdens de bijeenkomsten en studiereis leren we elkaar ook echt kennen;
gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit;
bieden een heldere kostenstructuur met veel zaken inbegrepen;
vragen geen entreekosten, maar bieden een gratis startpakket;
werken met een omzetafhankelijke provisiestaffel en hebben de hoogste provisie in de branche
voor ZRA’s met hoge omzetten;
ontzorgen jou: jij krijgt alle ruimte om te doen waar je goed in bent! Zo nemen we de
administratie volledig uit handen en bieden we hoogwaardige IT ondersteuning;
hebben een eigen facilitair centrum dat 6 dagen per week geopend. We nemen voor je waar
tijdens vakantie of studiereizen;
zorgen voor een persoonlijke pagina op onze website;
zijn geen starre franchiseorganisatie, maar stimuleren en waarderen eigen inbreng;
organiseren periodieke bijeenkomsten en een jaarlijkse ZRA-reis.

“What’s in it for me?”

9.3

Heel véél
blije klanten!

Wij zijn trots op onze tevreden klanten. En we zijn trots op de
reisverhalen op deze website. De reisverhalen die onze klanten zelf maken. Wij worden zelf ook erg gelukkig van dit soort
mooie verhalen. Wil je zelf ook zo’n verhaal kunnen schrijven?
Neem dan contact met ons op.
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Meer
weten?

Bel direct met
The Travel Company:
036-54 85 985
of mail naar:
info.cc@travelcompany.nl

Wij heten je graag
welkom als ZRA bij
The Travel Company!
Ben jij die ondernemende persoonlijkheid die zelfstandig aan de slag wil in de
reisbranche? Wacht dan niet langer en sluit je nu aan bij The Travel Company.
Je kunt direct starten als Personal Travel Agent!
Bert Thijssen 			
Tessa Faber
directeur			
office-manager
bert.cc@travelcompany.nl
tessa.cc@travelcompany.nl
036-5485985			036-5485985

T 036 - 54 85 985

Maakt reizen persoonlijk!

The Travel Company Direct BV | Schoutstraat 65 | 1315 EW Almere | T. 036-5485985 | E. info.cc@travelcompany.nl

www.travelcompany.nl

