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TSOTRAS TRAVEL

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας, Τσότρας Νικ. & Σια Ε.Ε., λειτουργεί από το
1985, με το διακριτό τίτλο Tsotras Travel με έδρα την Αθήνα
& τη Θήβα. Στη Χαλκίδα βρίσκεται υποκατάστημά μας στην
οδό Ελ. Βενιζέλου 14 από το 2008. Η επιχείρησή μας
δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών και του
τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα ειδικευόμαστε στη μεταφορά
προσωπικού και στελεχών εταιρειών , τη διοργάνωση
σχολικών εκδρομών και εκδρομών συλλόγων, την έκδοση
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη
διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων. Η συνεργασία μας με
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
μας, καθώς και στην περιοχή της Αττικής, αποτελεί σημείο
αιχμής των υπηρεσιών μας.
Παρακολουθώντας την ταχεία ανάπτυξη του συνεδριακού
τουρισμού στην Ελλάδα αλλά και των «ταξιδιών κινήτρων»
(incentives), αναλαμβάνουμε από το Α ως το Ω τη
διοργάνωση συνεδρίων, παρέχοντας πλήρη κάλυψη, σε όλα
τα επίπεδα, των εταιρικών και των ατομικών αναγκών των
πελατών μας. Το έμπειρο, ειδικευμένο προσωπικό μας, αλλά
και η συνεργασία μας με άλλους επαγγελματικούς
οργανισμούς στον τομέα, όπως ξενοδοχεία, συνεδριακά
κέντρα, εταιρείες catering, ξεναγούς, εγγυώνται μία
συνολική αντιμετώπιση του προϊόντος προς όφελος του
πελάτη, ο οποίος άλλωστε αποτελεί και το κέντρο του
ενδιαφέροντός μας. Σκοπός μας είναι η αρτιότητα των
υπηρεσιών σε όλη την πορεία μίας εταιρικής εκδήλωσης, να
μην αφορά μόνο στο τεχνικό της επίπεδο, αλλά να την
μετουσιώνει σε μία ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία.

Ο ΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 51-54 ΘΕΣΕΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 18 - 22 ΘΕΣΕΩΝ

8 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ MERCEDES TAXI

Το Tsotras Travel πιστοποιήθηκε από το Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS για το σύστημα Διαχείρισης ποιότητας το οποίο
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ iso 9001: 2008, με πεδίο εφαρμογής “υπηρεσίες γραφείου γενικού τουρισμού”.

Η εταιρεία μας διαθέτει 21 ιδιόκτητα πολυτελή λεωφορεία (18-57 θέσεων) μάρκας Mercedes & Setra
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (euro 4-5-6) και έτους κατασκευής 2006-2017 με τα οποία εξυπηρετούμε τους
πελάτες μας όλο το 24ωρο. Επίσης διαθέτουμε 8 ταξί μάρκας Mercedes.
Πελάτες μας είναι τα περισσότερα εργοστάσια της περιοχής Θήβας, Χαλκίδας, Οινοφύτων στα οποία
μεταφέρουμε εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό (MISKO-BARILLA, ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., ΕΑΒ Α.Ε, SEPTONA, LIDL
HELLAS, GALLENICA, ΑΦΟΙ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ.α.).

