Duty of Care

Vertrouwt u erop dat
uw medewerkers
veilig zijn op reis?

Veiligheid is een cruciaal onderdeel van elk reisbeleid. Voor
bedrijven met veel medewerkers die reizen naar afgelegen
bestemmingen, soms onder gevaarlijke omstandigheden en met
complex transport, is het zelfs nóg belangrijker. ATPI Corporate
Travel biedt een uitgebreid duty-of-care-programma dat u in staat
stelt om uw zakelijke reizigers vooraf op hun reis voor te bereiden,
tijdens hun reis te volgen, ondersteunen en informeren en in geval
van calamiteiten, zo spoedig mogelijk veilig thuis te brengen.

Uw uitdaging
Als werkgever wilt u maximale veiligheid bieden aan
medewerkers die zakenreizen maken voor uw bedrijf.

Onze oplossing
Een proactief duty-of-care-programma dat is opgezet
rond de veiligheidsprocedures van uw organisatie en
wereldwijd 24-7 ondersteuning biedt in geval van nood.

Kies uw pakket
We bieden twee verschillende duty-of-care-pakketten met flexibele oplossingen die
aansluiten bij het reisbeleid van uw organisatie.

ATPI TRAVELLER
TRACK & ALERT

+

ATPI TRAVELLER
PROTECT

BASIC

€ 750

ADVANCED

€ 1200

Tracking van uw reizigers
Dashboard met wereldwijd
overzicht van risicogebieden

Een onmisbare
toevoeging op uw
reisbeleid, met een
set aan tools die
ervoor zorgen dat
u gerust kunt zijn,
altijd wetende waar
uw reizigers zich
bevinden.

Wereldwijd overzicht van
risicogebieden (aangepast)
Geplande reis- en
veiligheidsrapporten
Volg- en
communicatiesysteem
voor zakelijke reizigers
Waarschuwingen voor
gevaarlijke bestemmingen
en dreigingsniveaus
Briefings vóór de reis en
bestemmingsinformatie
GPS-volgfunctie en SOSfaciliteit
Noodresponsfunctie
Functionaliteit voor ad-hoc
reizen

Alle functies van ATPI
Traveller Track & Alert,
plus mogelijkheden
op maat en extra
voordelen die u
helpen om reizigers
naar risicovolle
bestemmingen goed
voor te bereiden en te
beschermen.

Instelbare
veiligheidswaarschuwingen
Veiligheidswaarschuwingen
vóór de reis
Communicatie van reisbeleid
vóór de reis
Strategisch advies & consult

Pakketten kunnen volledig worden aangepast aan uw
behoeften, vraag uw Account Manager om meer informatie.

Laten we in contact blijven…

Voor meer informatie neemt u contact op via customersupport.nl@atpi.com of ga naar www.atpinspires.com.

Over ATPI Corporate Travel

ATPI Corporate Travel is een internationale marktleider in zakelijk reismanagement. Met een
spreiding van eigen en partnerkantoren op meer dan 100 locaties wereldwijd bieden we
toonaangevende oplossingen aan op het gebied van boekingstools en gespecialiseerde
kennis voor de energie-, scheepvaart en offshore sector. Onze filosofie is dat wij onze
klanten ontzorgen op het gebied van zakelijke reizen. We kijken niet alleen naar de reis zelf
maar ook naar bijbehorende oplossingen, managementprocessen en –informatie.

