
kiralık tatil evleri



IATI yeni ürünü “kiralık tatil evleri“ ile acentelerine hem alırken hem de 
satarken kazandırıyor.

Çevrenizde günlük ya da kısa süreli kiralık ev ve apartman daireleni IATI 
sistemine yükleyin, kendi belirleyeceğiniz fiyatlarla satın kazanın!

IATI portfolyosunda  bulunan diğer kiralık tatil evlerini müşterilerinize 
avantajlı fiyatlarla satın yine kazanın! 

‘den acentelere yeni kazanç kapısı
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Hem alırken hem satarken kazanın!
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satış

Yeni ürünümüz “kiralık tatil evleri“ çok yakında ürün sayfamızda 
hizmetinize açılacaktır.

Arama ve filtreleme sistemimiz ile kolayca aradığınız ürünü bulup 
müşterilerinize sunabilirsiniz.

Satış esnasında ve sonrasında tüm destek ve raporlama süreçleri “kiralık 
tatil evleri“ ürünümüz için de geçerli olacaktır.
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ürün ekleme
Acentelerimiz kendi portfolyolarında bulunan kiralık evleri 
IATI tedarikçi sistemini kullanarak 

https://provider.iati.com 

adresinden sistemimize ekleyebileceklerdir. 

Hem  internet sitesinden hem de mobil uygulama yoluyla 
ürünler kolayca sisteme eklenebilir, kontenjan ve fiyat 
bilgiler yine tedarikçi sistemi üzerinden yönetilebilir.

Portfolyo oluşturulması, sisteme eklenmesi ve yasal 
süreçler konusunda IATI alternatif ürünler departmanımız 
acentelererimize yardımcı olacaklardır.

IATI kalite kontrol departmanımızın onayından geçen 
ürünler sistemimize eklenecektir.
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- TURSAB belgesine sahip olmaları nedeniyle ürün portfolyolarını daha kolay oluşturacaklardır,

- Yerel bilgisi ile daha iyi ürünlere ulaşabilir, 

- Stratejik fiyat ve kontenjan yönetimi ile daha fazla kazanç elde edebilir,

- Seyahat süreçleri ve müşteri beklentileri konusunda tecrübelidir,

- Ürünleri varolan hizmetlerle birleştirerek daha avantajlı ürünler oluşturabilir,

- Sistem tecrübeleri ile ürün portfolyolarını kolayca yönetecektir.

neden IATI acenteleri ?

IATI Acenteleri;
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- 62 ülkede 30 binden fazla IATI acentesinin kullanımına açın,

- Kolay yönetim modülleriyle ürününüzden daha fazla kazanç elde edin,

- Raporlama sistemleri ile portfolyonuzun performansını takip edin,

- Kanuni konularda uzman ekibimizden destek alın,

- Rekabetçi ürünleriz IATI tarafından öne çıkarılsın ve daha fazla satış yapma imkanı kazanın.

neden IATI ?
Ürünlerinizi IATI sistemine ekleyerek;



iletişim

IATI Alternatif Ürünler Departmanı 

GSM : 0 538 082 59 34
E-Posta : tatil.evleri@iati.com

www.iati.com

Kiralık tatil evi ürünü eklemek, yasal konularda destek ve iş modeli hakkında daha fazla bilgi almak için; 


