
 
 
 

 
 
 
 
 ستي جهت تنظيم دقيق و منظم تور هاي درخواقابليت چك كردن هتل دلخواه  .1
 قيمت كليه هتل ها و تورها در مسير و شهرهاي مختلف ضوح و شفاف بودن و .2
 عدم نياز به ارتباط تلفني و ملزم بودن به استفاده از دستگاه فكس و در نتيجه از دست دادن زمان براي رزرو نهايي و تاييده .3
 قابليت پرينت و رويت تاييده رزرو انجام شده  .4
 گزارشات فروش و استرداد هاي خود را بررسي و مبلغ نهايي را از طريق كارتهاي شتاب واريز نمائيد .تنها با يك كليك كيله  .5
 )Electeronicدريافت مي گردد . ( Voucher  ،E Voucherو به جاي   Ticket   ،E Ticketدر اين سيستم به جاي  .6
شركت خود را به آدرس  Logoنا و بدون خط خوردگي وارد شود همچنين مجوز ، درخواست همكاري و اطالعات آژانس خوا .7

info@hotel.ir  ارسال نمائيد تا درE Ticket  وE Voucher  . رزرو شده توسط شما درج گردد 
  صفحه رزرو آنالين مراجعه فرمائيد .   .otel.irHwww  ات اين سايت به آدرس :خواهشمند است جهت استفاده از امكان

  نام مدير عامل :    آژانس :  نام
  موبايل : 

  داراي مجوز بند : 

                                                                                                                                                               : Emailپست الكترونيكي مديريت : 
  (نماينده آژانس) : نام و نام خانوادگي   فكس :   تلفن : 

  موبايل : 
                                                                                                                            : Email                         : نماينده آژانس پست الكترونيكي 

                          نام كاربر به انگليسي : 

                          كلمه رمز به انگليسي : 

  آدرس دفتر : 
   
  : به جهت رعايت ايمني كلمه رمز خواهشمند است پس از ورود نسبت به تغيير رمز ورود خود اقدام نمائيد .  مهم 

ستفاده احتمالي كاركنان و يا ... اين ساين تنها به آژانس درخواست دهنده تعلق خواهد داشت و مسئوليت عواقب هر گونه سوء ا
  از اين سايت متوجه خود آژانس بوده و اين دفتر هيچ گونه مسئوليتي را در اين زمينه نمي پذيرد . 

  ارسال نمائيد .  ٠٢١ – ٨٩٧٨٠٠٢٨خواهشمند است پس از دريافت و پرنمودن فضاهاي تعبيه شده اين فرم آنرا به شماره فكس 
آژانس :                                كليه موارد مشروحه فوق را                                  سمت :              اينجانب :                           

 تاريخ و مهر ، امضاء آژانس :         مطالعه كرده و متعهد به رعايت آن مي باشم .                                                 

  سيستم رزرواسيون آنالين ( داخلي ) اولين سيستم رزرو هتل هاي
  شيراز ، اصفهان ، يزد ، قشم
گروه شركت هاي به اطالع مي رساند سيستم رزرواسيون آنالين 

جهت رزرو سريع و در دسترس براي شما عزيزان  مسافرتي شناسا
  راه اندازي و بهره برداري گرديده است . 

  ساعت  بودن و عدم محدوديت هاي زماني  و مكاني  ٢٤
  


