
حيث تبدأ كل رحلة ممتعة

and
more!



نبذه عنا
٢٠١٠














أهم االحداث
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رؤيتنا


           



رسالتنا
















مجموعة خدماتنا



































تطور شبكتنا

ا�مارات

الدوحة 2  •  معيذر  •  الغرافة  •  الخريطيات  •  المنطقة الصناعية •  الخور 

قوانغتشو

المنامة 3

قطر

البحرين

مدينة الكويت 2  •الكويت

السعودية

الهند
دلهي  •  احمداباد  •  مومباي 2  •  جايبور  •  ناجبور  •  حيدر اباد  •  كويمباتور  

•  غوا  •  بنغالور  •  تشيناي  •  كوزيكود  •  كوشي 2  •  ثيروفانانثابورام

الشارقة  16  •  دبي 9  •  أبوظبي  3   •  عجمان 4   •  الفجيرة3
 •  رأس الخيمة 4   •  أم القيوين

المدينة 3  •  القصيم  •  الدمام 3  •  جدة  3  •  أبها  •  الرياض 2  •  
الجبيل  •  الطائف  •  جازان  •  الحائل  •  تبوك  •  الجوف

الصين






مجموعة شركاتنا

خطوط الطيران, وكالء المبيعات العامة












الممثلين ا�خرين













 









إدارة السفر للشركات














 








 

خدمات إدارة الحسابات












          





















العطالت
          
























MS Windows 2008 R2/2012 Enterprise, Linux

IBM, DELL, HP

CISCO

Oracle & Microsoft SQL 2008 R2

In-concert Allegro Contact Center Technology

التكنولوجيا و المعلومات







منتجاتنا التكنولوجية المطورة داخل منشأتنا







 

بنيتنا ا�ساسية












بوابة تراف ترولي ا�لكترونية 

أهم المميزات 

أهم الفوائد
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لماذا تراف ترولي؟






















Head Office:  600 524444, Corporate Office: +971 44065888, Saudi Arabia: +966 114818600

Qatar :  +974 44073444, Bahrain :+973 13350111, Kuwait:  +965 22254074, India: +9122 71004499
w w w . c o z m o t r a v e l . c o m

تابعنا على


