
Hoe zeker ben je ervan dat je medewerkers

veilig reizen?
Veiligheid is van cruciaal onderdeel van elk reisbeleid. 
De risico’s voor zakelijke reizigers zijn tegenwoordig 
niet langer beperkt tot afgelegen locaties, maar ook 
bestemmingen die vroeger als ‘veilig’ werden beschouwd.

ATPI Corporate Travel biedt een uitgebreid duty-of-care-
programma aan dat je in staat stelt om reizigers tijdens 
hun hele traject te volgen, assisteren en informeren en 
in geval van calamiteiten, zo spoedig mogelijk veilig 
thuis te brengen. 

JOUW DOELSTELLINGEN
Het waarborgen van de veiligheid 
van medewerkers die voor zakelijke 
doeleinden reizen.

ONZE OPLOSSING
Een proactief duty-of-care-programma 
dat aansluit op je prioriteiten rond veilig 
reizen. Dit pakket combineert wereldwijde 
dekking en gerichte ondersteuning, 
wanneer je die maar nodig hebt. 

DUTY OF CARE

www.atpi.com



Over ATPI Corporate Travel
ATPI Corporate Travel (een onderdeel van de ATPI Group) is een internationale marktleider in zakelijk 
reismanagement. We werken proactief met onze klanten samen aan de ontwikkeling van maatoplossingen 
die aansluiten op hun bedrijfscultuur en bijdragen aan de realisatie van hun zakelijke doelstellingen. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via hallo@atpi.com of ga naar www.atpi.com

Kies het pakket dat bij jou past

De onmisbare aanvulling op je reisbeleid. 
Dit pakket voorziet in basismaatregelen 
voor het waarborgen van de veiligheid 
van reizigers. Dit is inclusief het ATPI 
Traveller Tracking System™, waarmee je 
de locatie van reizigers kunt bepalen, 
en een abonnement op onze ATPI 
Alerts™-dienst. Verder ontvang je 
pre-trip reisrapporten aan de reis en 
ondersteuning bij communicatie over het 
reisbeleid.

Alle onderdelen van het 
standaardpakket, met de toevoeging van 
een speciale communicatiefunctie aan 
het ATPI Traveller Tracking System™.
Deze maakt tweerichtingscommunicatie 
met reizigers mogelijk via TTS door 
middel van e-mail en SMS. Het pakket 
voorziet daarnaast in SMS verificatie 
voor veilige aankomst van vluchten en bij 
hotels.

ATPI kan elk pakket aan je specifieke 
wensen en behoeften aanpassen.

De ultieme duty of care voor zowel 
de travel manager als reizigers. Deze 
optie biedt je optimale gemoedsrust en 
omvat alle onderdelen van de andere 
pakketten. ATPI neemt via SMS contact 
op met de betrokken reizigers om na 
te gaan of zij veilig zijn. We e-mailen 
vervolgens een overzicht van de 
getroffen maatregelen naar een vooraf 
gedefinieerde contactpersoon binnen je 
organisatie. Het pakket omvat daarnaast 
de toevoeging van de ‘Locate Me'-functie 
aan de ATPI On The Go™-app. Hiermee 
kunnen reizigers in nood om hulp vragen. 
Verder is er een optie beschikbaar voor 
het lokaliseren van medewerkers op basis 
van hun GPS.

UITBREIDINGSOPTIES

ATPI biedt diverse zorgplichtpakketten aan die flexibele service combineren met de dekkingsgraad 
die jouw organisatie nodig heeft. Het aanbod varieert van een basispakket tot een premium-
pakket. Er zijn ook uitbreidingsopties beschikbaar die je aan dienstverlening op maat helpen. 

€750 BASISPAKKET 
Jaarlijks bedrag

€2400
GEAVANCEERD 
PAKKET
Jaarlijks bedrag

TAILOR 
MADE€15000 PAKKET OP MAAT

Prijzen op aanvraag
PREMIUM-PAKKET
Jaarlijks bedrag

€1200 STANDAARDPAKKET 
Jaarlijks bedrag

Alle onderdelen van het basispakket 
plus aanvullende SMS-berichten bij 
noodsituaties voor maximaal vijf 
managers*.

–  Locate Me-tracking via de ATPI On 
The Go™-app kan aan alle pakketten 
worden toegevoegd

 €100 per bedrijf per maand
–  *Extra ontvangers van SMS-

meldingen voor reizigers in nood
 €75 per jaar per persoon
–  Ontwikkeling en onderhoud van een 

risicokaart op maat €250 per jaar
–  Assistentie door International SOS
 Prijzen op aanvraag


