
Ваш надійний партнер для успішного бізнесу!



Bytsko Travel Group  – національний туристичний бренд!

27 років наша компанія є надійним та професійним партнером з досвідом організації бізнес-подорожей і заходів в Україні 
та за кордоном.

Ділова репутація нашої компанії – це співпраця з міжнародними і українськими організаціями: Рада Європи, ОБСЄ, ООН, 
Гілель, Джоінт, Сохнут, ОРТ, Благодійна організація «Благодійний фонд І-Ес-Джей-Еф Східна Європа», Міжнародний Фонд 
«Відродження», Eastern Partnership Culture and Creativity Programme, Pact, FHI 360, Міжнародний Республіканський Інститут, 
Італійський інститут культури в Україні та інші.

Для наших клієнтів ми створюємо бездоганний сервіс, який дозволяє 
оптимізувати бізнес-процеси, економити бюджет та час.

Ми пишаємося, що серед наших клієнтів понад 300 міжнародних 
та українських компаній.

Інформація про компанію



Наші цінності

  Цінуємо команду, обираємо кращих

  Знаходимося у постійному розвитку 
та вдосконалюємося

  Високий рівень професіоналізму

  Щиро турбуємося про наших клієнтів 
24години на добу

  Рухаємося тільки вперед, 
запроваджуючи інновації

  Прагнемо досягти лідерства 
у галузі ділового туризму

  Здійснюємо успішну стабільну 
та фінансову діяльність



Нагороди та досягнення

Нагорода TOP 10 Sales GDS Galileo 2019 – один 
з лідерів продажу в системі бронювання Galileo

За результатами національного рейтингу України 
товарів та послуг за 2015 р., отримана нагорода 
«Зірка якості»

Лідер галузі 2012 року «Національного 
бізнес-рейтингу» в номінації  
«Послуги з організації подорожей»

Сертифікат «Знак якості 2010»

Диплом «Лідер туристичної індустрії міста 
Києва. Кращий туроператор внутрішнього 
туризму» Управління туризму, готельного 
господарства та курортів Київської міської 
державної адміністрації (2008, 2009, 2010)

Почесні грамоти Міністерства культури і 
туризму України за багаторічну плідну роботу 
і значний внесок в розвиток туризму, активну 
громадську діяльність (2007, 2008)

Почесні грамоти Київської міської державної 
адміністрації – «Кращий національний оператор 
по внутрішньому туризму» (2006, 2007)

Подяка «від Президента Національної 
телерадіокомпанії України за бездоганну роботу 
і сприяння в проекті «Євробачення»

Платиновий диплом системи бронювання Galileo

Бізнес-премія «Золотий Меркурій»

Диплом «Кришталевий лелека»
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Основні послуги компанії

  Розробка концепції, програми, 
сценарію будь-яких заходів

  Підбір місця проведення  
(місто, локація)

  Логістика, розміщення в готелях
  Організація харчування,  
підбір ресторанів

  Технічне забезпечення заходу
  Декорування, брендування локації
  Друкарська, сувенірна продукція
  Розважальна командоутворююча 
екскурсійна програма

  Бронювання, продаж і доставка авіа  
та залізничних квитків
  Бронювання готельних номерів  
в Україні та за кордоном
  Туристичні та інсентів програми  
в будь-яку країну світу
  Сприяння в оформленні службових віз
  Транспортні послуги і трансфери
  Екскурсійне обслуговування
  Організація VIP-обслуговування  
в аеропортах

  Підбір місця (країна, місто)
  Підбір перельоту, оформлення візи  
та страховки

  Проживання в готелі
  Транспортне обслуговування
  Організація харчування
  Інсентів програми
  Розважальна та екскурсійна програма, 
тімбілдінг

  Квитки на концерт, шоу-програму, 
квитки в театр, на футбол

Конференції 
та івент

Організація 
заходів  
за кордоном



Основні послуги компанії

Індивідуальний туризм
Подарункові 
сертифікати

  Пляжний відпочинок
  Гірськолижний відпочинок
  Екскурсійні тури
  Оздоровчі тури за кордоном
  Круїзи
  Тури по Україні

Подарунковим сертифікатом можливо розрахуватися 
за будь-яку послугу компанії.
Номінали:

  Бронзовий – 500 грн
  Срібний – 1000 грн
  Золотий – 2000 грн

Індивідуальне замовлення – сертифікат може бути виготовлений 
будь-яким номіналом, але не нижче 500 грн.



Наші масштабні проекти

Офіційний туроператор 
ювілейного 
пісенного конкурсу 
«Євробачення-2005»

Обслуговування місій 
міжнародних спостерігачів 
за президентськими  
і парламентськими  
виборами в Україні

Понад 150 заходів  
в рамках співпраці 
з проектами Ради 
Європи в Україні



Організація заходів в Україні та за кордоном

1000 заходів –
середня кількість проектів в рік 

104  компанії –
максимальна кількість підрядних 
компаній для одного заходу

5 чоловік –  
мінімальна кількість учасників 

2500 чоловік –
максимальна кількість учасників 

1,5 години –
мінімальна тривалість заходу 

28 днів –
максимальна тривалість заходу



Будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів!



Контактна інформація

03087, м. Київ,
Чоколівський бульвар 33, офіс 21
Тел .: +38 (044) 452 44 11
Факс: +38 (044) 450 38 33
24/7: +38 (050) 317 35 35
office@bytsko.com
www.bytsko.com


