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COSMIC 
TRAVEL 
Colours Latin America 

Al meer dan 25 jaar hebben wij ons hart verloren aan 
Latijns-Amerika. Onze lokale contactpersonen zijn 
vrienden geworden, en wij delen hun passie voor het 
Latijns-Amerikaanse continent, in al zijn facetten. 

Cosmic Travel is een pure gespecialiseerde touroperator. Wij 
kennen onze 23 bestemmingen door en door, wij bezoeken al 
deze landen op regelmatige basis. In Zuid-Amerika kan alles, 
en wij zijn specialisten die alles ook waarmaken. 

Samen met jou, de reisadviseur van de klant, willen wij als 
architecten bouwen om hun dromen waar te maken. Elke 
droom is uniek, elke reis naar Latijns Amerika is maatwerk. 

De klant geeft aan jou een ruw idee, en vervolgens gaan wij 
aan het werk om dat idee uit te werken en waar te maken.

Het liefst nog luisteren wij samen met jou naar de klant. 
Want dat is (h)echte samenwerking tussen tour operator en 
reisagent: samen luisteren naar wat de klant echt wil, uitvin-
den wat de verwachtingen zijn, en vervolgens die verwach-
tingen overtreffen. By the way: laat ons vanaf het begin dat 
vooroordeel bij de klant wegnemen dat maatwerk duurder is 
dan een pakketreis. Dat klopt niet! 

Ons aanbod is … eigenlijk onbegrensd, zoals de wensen van 
onze klanten onbegrensd zijn. We bieden strandvakanties 
met “speciale twists”, we organiseren “half georganiseerde rei-
zen” voor studenten, we hebben klanten die een VIP behande-
ling willen tot in alle details, we waken over reizigers met een 
beperking … we gaan “all the way” voor onze klanten. Wat we 
niet doen: volledig (Belgisch) begeleide groepsreizen. Waarom 
niet? Daarom niet.

Cosmic Travel is een verhaal van
• passie
• specialisatie
• maatwerk
• luitsteren naar de klant
• samenwerking tussen 

touroperator en reisagent



De beste verkooptool: 
een verzameling van 
informatie. Op maat 
van die éne, unieke 
klant en zijn/haar 
dromen.

Cosmic Travel heeft veel tijd, energie en (tja, laten we eerlijk zijn) 
ook veel geld geïnvesteerd in een “verzameltool” ten diensten van de 
reisagent. 

Wij weten, uit de vele gesprekken die we doorheen de jaren hadden 
met reisagenten, dat “maatwerk” in de meeste gevallen “veel werk 
voor de reisagent” betekent: informatie opvragen, teksten bij elkaar 
zoeken, foto’s selecteren en tenslotte een goede offerte opmaken 
voor de klant. 

Onze “verzameltool” doet al dat werk voor jou. In de volgende pagina’s 
van deze sales manual maken we stap voor stap een mooi document 
voor een droomreis naar een Latijns Amerikaanse bestemming. 

Het volstaat om even naar onze site cosmic-travel.com te gaan, en on-
deraan de home pagina in te loggen bij B2B, met invoegen van de door 
jou gewenste gebruikersnaam en het door jou gekozen wachtwoord. 
Vervolgens vul je de nodige gegevens in, laad je jouw eigen logo  op, en 
je bent klaar om voor elke klant in een minimum van tijd een geperso-
naliseerd document te maken, met inspirerende inhoud, uitnodigende 
foto’s en up to date informatie en prijzen – rechtstreeks vanuit de 
website van Cosmic Travel (www.cosmic.travel). 

Toch wel leuk om te melden, en nog leuker om te krijgen: de B2B “Ver-
zameltool” van Cosmic Travel zorgt er ook voor dat jij met elke schijf 
van 2000 € gerealiseerde omzet, automatisch punten spaart voor 
geschenken: Kinepolis filmtickets, cadeaubonnen Ici Paris XL, tot zelfs 
een restaurant cheque “Jeunes Restaurateurs D’ Europe”. 



1   De bestemming

Na overleg met de klant blijkt dat Costa Rica 
de ideale keuze is. De klant is immers een 
natuurliefhebber, en is nieuwsgierig naar de 
een best inspannende rondreis in dat land 
dat grenst aan twee oceanen! 

Je vinkt op de Cosmic Travel website de 
hokjes met “info” en “afbeeldingen” aan. Je 
zou de vluchtmogelijkheden ook kunnen 
toevoegen, maar je beslist dat nu niet te 
doen – tenslotte, er zijn dagelijkse vluchten. 

Het resultaat is het begin  van je offerte: 
een pagina met je logo en gegevens, en een 
pagina met alle informatie over Costa Rica.

EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE IN DRIE STAPPEN

2   De rondreis

Samen met je klant neem je de verschillende 
mogelijkheden door – aarzel niet om in het 
bijzijn van je klant even Cosmic Travel te bellen: 
wij zijn jouw productiedepartement! Je klant 
kiest voor onze populaire rondreis “Costa Rica 
Verde” – een rondreis met een huurwagen. De 
klant kiest voor de “Rental car goud” versie, en 
is geïnteresseerd in de inhoud van het optioneel 
excursiepakket. 

Jij voegt deze pakketten toe aan je lijst, zodat je 
klant een duidelijk overzicht heeft: de rondreis, 
de prijzen, informatie over de regio’s en infor-
matie over de hotels. Alles om samen met jou of 
thuis nog eens goed te bestuderen. 



3   De verkoopsvoorwaarden & prijsinfo 

De klant is duidelijk geïnteresseerd, en jij wil als reisagent dat hij/zij over een 
document beschikt dat duidelijk en alles omvattend is: je beslist om ook het 
vakje met “verkoopsvoorwaarden” aan te vinken. Je vinkt ook het vakje met 
“prijsinfo” aan, zodat de klant weet op welke de overwegingen waren om ho-
tels in de verschillende prijscategorieën “goud, zilver en diamant” te zetten. 

4   En er is meer

• actuele tijd bekijken op de bestemming
• benieuwd naar het klimaat of actuele weer op 

de bestemming
• filter en sorteer functies (reeds aanwezig + 

worden nog uitgebreid)
• gedetailleerde hotelinformatie en foto’s
• …

ONZE 23 
BESTEMMINGEN

Antarctica 
Argentinië
Belize
Bolivië
Brazilië
Chili
Colombië

Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador
Falkland Islands 
Frans Guyana 
Guatemala
Guyana
Honduras 
Iguazu 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Suriname 
Uruguay



VIJF COSMIC  
ULTRA-TROEVEN

5

Ultra maatwerk 
aan ultra scherpe 

prijzen, vaak beter 
dan vergelijkbare 

pakketreizen

1

Ultra-kennis van Latijns 
Amerika, gecombineerd met 

ultra-goede contacten 

2

Ultra-beschikbaarheid 
gecombineerd met ultra-
snelheid van antwoorden

3

Ultra-veel informatie op een 
ultra-up to date website

4

ultra aantrekkelijk en 
gepersonaliseerd document, 

gerealiseerd in ultra-beperkte tijd

Contact
Cosmic Travel
 054 54 00 00
 info@cosmic.travel              
 www.cosmic.travel


