
ІННОВАЦІЙНА
МУЛЬТИСЕРВІСНА ТМС З

НАБОРОМ УНІКАЛЬНИХ
ТРЕВЕЛ-РІШЕНЬ ДЛЯ

ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ І
КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ



ПРО НАС

biptravel – унікальна команда, що

створює, прогресує, розробляє і

успішно впроваджує нові тревел-

рішення.

Ми акумулювали на нашій тревел-

платформі всі необхідні послуги і

продукти для максимально чіткої і

зручної організації ваших бізнес-

подорожей. 

Ми пропонуємо: авіа-квитки, залізничні

квитки, готелі, страховки різних типів.

Наші OBT розроблені з врахуванням

всіх потреб і специфікацій саме бізнес-

подорожей. 



НАША МІСІЯ

зробити процес підготовки і

оформлення бізнес-подорожі

максимально комфортним,

прозорим і легким. 

Кожен наш інструмент працює

для спрощення вашої роботи. 



Ми створили універсальний тревел-конструктор, який може використовувати

не лише професійний тревел-агент, а й звичайний користувач, який не

ознайомлений з процесами організації бізнес-подорожей. 

Наша команда працює над тим, щоб ви не витрачали забагато часу на

пошук оптимальних пропозицій для планування відряджень і подорожей. 

ОВТ, яку ми розробили, генерує для наших клієнтів масив тревел-варіантів, з

яких легко обрати потрібний, згідно внутрішніх вимог і бюджетів. 

Ми поважаємо своїх клієнтів, тому наші рішення економлять ваш час і

зусилля, а отже – економлять ваші гроші. 



ТЕХНОЛОГІЇ

Інноваційні OBT інструменти, що

дозволяють співпрацювати з

великою кількістю провайдерів

одночасно

Власна система, що здатна

обробляти великі масиви даних,

без втрати швидкості та

працездатності

Високий рівень безпеки передачі

даних, підтверджений

сертифікатами SSL і PCI DSS

Гнучка архітектура системи для

великих об’ємів транзакцій, яку

легко масштабувати 



ПРОДУКТИ

АВІАКВИТКИ

ГОТЕЛІ

СТРАХОВКИ

ЗАЛІЗНИЧНІ
КВИТКИ

ПЛАТІЖНИЙ
ШЛЮЗ

Також є опція розширення портфоліо – в залежності від запиту клієнта 

 



ПЕРЕВАГИ 
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

Економія часу і грошей з нашими унікальними інструментами планування

поїздок

Дистанційний доступ до системи фінансової звітності

Онлайн оплата замовлення в будь-який зручний час

Мінімізація витрат і ризиків фінансових втрат завдяки гнучкому керуванню

тревел-політикою

Комплексний супровід планування бізнес-подорожей, контролю та обліку

тревел-бюджетів із застосуванням різних технологічних рішень та інструментів

Максимальне використання OBT для оптимізації процесів і зменшення

вартості транзакцій

Можливість сформувати персоналізований набір послуг та рішень

Мобільний додаток з доступом до повного функціоналу 24/7

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс



Різні методи оплати

Зручний формат
звітності

Можливості

Повністю
автоматизовані
процеси

Широкий спектр
провайдерів та
партнерів (GDS, BSP
та інші)

Повне керування
правилами тревел-
політики

Інтеграція в системи
компанії

Вільне формування
сервісних зборів 

Мобільний додаток



МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК

Повний доступ до всього

функціоналу biptravel 24/7

В тому числі, доступ до фінансової

звітності 24/7

Онлайн оплата замовлення в будь-

який зручний час 

Зручний та інтуїтивно зрозумілий

інтерфейс додатку

Тревел-документи завжди під

рукою 



Партнерство

Надійність, індивідуальний підхід і

персоналізовані рішення, підтримка 24/7

Професіоналізм

Багаторічний досвід в тревел-індустрії,

глибокі знання технологій, експертність,

власні інноваційні розробки

Перспективи

Розвиток і масштабування вашого

бізнесу, легке керування тревел-

політиками, інноваційні тревел-інструменти



Приєднуйтесь до лідерів індустрії і

створюйте власне технологічне

тревел-майбутнє

+38 044 300 25 87
info@bip.travel

https://bip.travel/


