Stationsplein 45 - A4.004

+31 (0)6 51234313

3013 AK Rotterdam

www.xploreeurope.eu

The Netherlands

info@xploreeurope.eu

Welkom bij Xplore Europe!
Zoek je een stageplaats?
Heb je een Passie of Experience die je wilt delen met
reizigers?
Of zoek je een freelance Sales/Partnership klus?
Hou je van proposities bouwen? En ben je freelance
product- of formule manager?

Laat het ons weten!

Een jong bedrijf dat kansen ziet om het hoger segment in de incoming markt te
bedienen. Door een onderscheidend en vernieuwend concept, product- en
marketing aanpak.
Vind je het leuk om mee te werken en te bouwen? Dan ben je bij Xplore aan het
goeie adres.
Wij geloven in een persoonlijke aan pak en service en onze buitenlandse gasten
(en ook onze partners in de landen) “elke dag iets bieden dat ze nooit meer
vergeten” vanuit hun eigen passie. Dat kan zijn Kunst & Cultuur, Sport, Food,
Lifestyle, Steden, Shoppen of Natuur.
We bouwen een netwerk van (product) specialisten die vanuit hun eigen
vak/expertise de meest unieke, luxe en gedetailleerde reisprogramma’s voor
Xplore ontwikkelen zoals kunst, food, sport etc. Nederland/Europa door de ogen
van een kenner!

IBAN NL16 RABO 0125967971

BIC/SWIFT RABONL2U

KVK 17230029

BTW 158223871 B02

A l g e m e n e v o o r w a a rd e n v a n t o e p a s s i n g / G e n e r a l t e r m s & c o n d i t i o n s a p p l y

Xplore Europe is een DMC Voor luxe, maatwerk Travel & Business Services in
Nederland/Europa. Xplore biedt een unieke, exclusieve ervaring met
Nederland/Europa met perfecte persoonlijke services en maximaal comfort voor
onze gasten.

Maak ook kennis met onze eigen “MyXplore” App. Door ons ontwikkelt, die real
time communiceert met klanten en ze persoonlijk begeleidt op hun reis door
Nederland/Europa. Met daarin een digital diary, fotos, reisschema’s, chat met PA.
Ben je geïnspireerd ? En wil je werken of stage-ervaring op doen in een
inspirerende omgeving met veel kansen en inbreng van eigen ideeën voor
productontwikkeling en marktbewerking en sales in diverse landen, neem dan
contact op!

