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Milí přátelé Galilea,

asi se všichni shodneme na tom, jak ten čas letí. Někomu připadá, 

že jsou pořád Vánoce, jinému zase, jak dětem přibývají léta. Nám přišlo, 

že je to snad včera, co jsme vydali naši poslední Produktovou brožuru. 

Ale od té doby uplynuly již více než dva roky a když jsme porovnávali 

jejich obsahy, jsme opět „někde jinde“. Travelport Smartpoint ve své 

poslední verzi předvádí další nové funkce a umožňuje snadný prodej 

dodatečných služeb, jako je například Merchandising. Ostatně, je to právě 

prodej dodatečných služeb, který dnes láká všechny agentury a cestovní 

kanceláře jako dobrý zdroj nových příjmů. A co takhle výměna či refundace 

letenek? Travelport přišel s robustním řešením Rapid Reprice, my jsme 

jej doplnili o neméně kvalitní produkt Global Exchange Manager (GEM) 

použitelný dokonce i tam, kde Rapid Reprice použít nelze. Ale asi největší 

změnou prochází mobilní řešení. O vysoké kvalitě našich produktů GOL 

Mobile a nové verzi GalileoTerminalu svědčí fakt, že jsou hojně využívány 

nejen u nás, ale i v zahraničí.

Ostatně jsou to právě internetová řešení, se kterými čas letí 

nejrychleji a která budeme z této oblasti představovat v naší brožuře. 

K vlajkové lodi pro vývoj kvalitního produktu patří již několik let Travelport 



 

Universal API, jehož součástí je nabídka jak klasického GDS obsahu, tak 

i low-cost dopravců, hotelových kapacit a nejnověji dodatečných služeb. 

A už jsme dobře zvládli „dnešní“ internetový marketing se všemi jeho 

širokými možnostmi? Myslíme si, že ještě pořád máme všichni rezervy, 

jak správně internetový marketing využívat a používat. A proto jsme se 

rozhodli, že našim cestovním kancelářím nabídneme zdarma pravidelná 

setkání s profesionály internetového marketingu, kteří nás během několika 

sezení více seznámí s taji internetu, hlavně jak jej lépe využívat ve vztahu 

k našim zákazníkům. Už se těšíme, že naše „dodatečná vzdělávací činnost“ 

přinese brzy své ovoce v podobě vašich skvělých webových stránek, 

a hlavně v nárůstu rezervací.

Už bychom více neměli prozrazovat ani o vzdělávání, ani o obsahu 

nové Produktové brožury. Teď je na vás, milí přátelé, abyste se s ní seznámili 

blíže.

Hezké počtení a klidný let časem s Galileem!

Váš Galileo tým



 



 

Milé Galileo,
je tomu již sedm let, co započala naše společná cesta podpory a pomoci ohroženým dětem. 

Dětem, které neměly hned na počátku života to štěstí, aby poznaly lásku a bezpečí rodiny, 

pocit, že někomu patří a znamenají pro něj vše, a také neměly místo, kterému říkají domov. Těm 

všem pomáháme i díky Vaší dlouhodobé a významné podpoře přes program Rezervujte pro 

dobrou věc. Můžeme tak každoročně doručit pomoc tam, kde jí je nejvíce třeba, a realizovat 

mnohé projekty, které přináší skutečnou změnu v životech mnoha dětí.

Děkuji proto ze srdce celému týmu Galilea za rozhodnutí měnit spolu s námi svět k lepšímu 

i za důvěru, že se naše společné dílo podaří.

 Vaše, 

 Tereza Maxová
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Bezkonkurenční  GDS obsah 

Globálně a lokálně
 > 425 leteckých společností

 > 63 low-cost/ low-fare leteckých společností

 > 23 společností na půjčování aut

 > 580 000 ubytovacích zařízení

 > 12 hlavních železničních společností

Merchandising – dodatečné služby

Dodatečné služby v datech

 > $ 45 miliard obratu v dodatečných službách v roce 2015.

 > 84 % agentů chce prodávat dodatečné služby přes GDS.

 > Agentury nechtějí opouštět standardní GDS prodejní kanál pro prodej dodatečných 

služeb.

Travelport a dodatečné služby

 > Preferované sedadla, Wi-Fi na palubě, občerstvení na palubě, letištní salónky, přednostní 

odbavení.

 > Grafické znázornění produktů letecké společnosti.

 > Agentury dosáhnou větší důvěryhodnosti u klientů a leteckých společností. 

Každý den vytváříme 
1,2 miliard itinerářů
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Inte l igentní  vyhledávání

e-Pricing
 > Ročně více než 6 miliard oceněných itinerářů publikovanými, privátními a web 

tarify

 > 80 miliónů tarifních vyhledání

 > 1000 zpráv za vteřinu v nejvytíženějších hodinách 

 > Neobvyklé kombinace dopravců, tarifů a směrování za výhodnějších cenových podmínek

 > K dispozici uživatelům desktopových i API produktů

 > Víceúrovňové nastavení dle potřeby a zaměření agentury

 > e-Pricing 5 – kombinace vyhledávání nejlevnějších tarifů s časově nejvýhodnějšími lety 

Vyšší výkon hledání
 > Vyhledávání snadno napojitelné na kalendáře a mapy

 > +/- okolní dny

 > Více odletových a příletových míst najednou

 > Víkendové tarify v delším časovém období

 > Flex Explore pro nerozhodnuté cestující



Platební  řešení
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Platební  řešení

eNett virtuální platební karty
Mezi hlavní přednosti eNett VAN (Virtual Account Number) karty patří:

 > Ochrana před úpadkem dodavatele. Na platby VAN se vztahují platební záruky 

MasterCard. Můžete si nastavit platební parametry, jako jsou finanční limity, měny, data, 

a jako obchodník získáte větší kontrolu nad tím, jak mají být Vaše VAN použity.

 > Šetří Váš čas při měsíčním vyúčtování díky automatickému sladění záznamů v reálném 

čase. eNett poskytuje 100% datové porovnání a hloubkové finanční analýzy dostupné 

přes zázemí eNett Payment Platform.

 > Použitím eNett VAN karty vyděláváte peníze. Opravdu! Nechte si zaplatit za placení 

Vašim dodavatelům.

 > Zvýšíte kontrolu nastavitelnými normami s cílem zajistit dodržování zásad a ochrany 

proti neoprávněným transakcím.

 > Pokud jste dodavatelem služeb a přijímáte platby VAN, znamená to pro Vás okamžitou 

záruku platby. Nejlepší zprávou je, že ani nemusíte měnit některý z Vašich systémů. 

Pokud přijímáte platby kartou MasterCard, pak můžete přijímat platby VAN. 
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Desktopová řešení

Travelport Smartpoint
Smartpoint je nejnovější z rezervačních nástrojů pro operátory. Je 

postaven na zcela nové architektuře, která zvyšuje efektivitu, zavádí nové 

funkce a umožňuje snadný prodej dodatečných služeb, low-cost dopravců 

a dalších produktů distribuovaných mimo klasický GDS.

 > Automatické znovuzobrazování PNRu.

 > Navazující transakce jsou přístupné jedním klikem.

 > Intuitivní point and click způsob rezervování letenek, hotelů a aut.

 > Rychlý proces rezervace s až 70% úsporou klávesových úhozů.

 > Availabilita tam a zpět pomocí jediné transakce.

 > Agregované vyhledání cen klasických a low-cost dopravců, seřazené podle ceny, času 

odletu nebo délky trvání letu.

 > Konvertor vstupů z ostatních GDS.

 > Integrované zobrazení hotelových obrázků.

 > Nákupní košík pro výběr dodatečných služeb.

 > Automatická kontrola Queue.

 > Integrované řešení eNett - platba virtuální kartou.

 > Sestavování e-mailových nabídek pro Vaše zákazníky. 



Desktopová řešení

Travelport Rooms and More
Travelport Rooms and More přináší cestovním kancelářím obsah 

z více zdrojů prostřednictvím jednotného vyhledávacího a rezervačního 

formuláře. Rozsáhlá nabídka zahrnuje hotely, hostely, budget, 

Bed and Breakfast a další typy ubytovacích zařízení. 

Mimo informace o dostupnosti a cenách v reálném čase či rezervování nejnovější 

technologií navíc Travelport Rooms and More umožňuje online přístup na snadnou správu 

rezervací a provizí.

K vytvoření rozsáhlé GDS hotelové databáze podepsal Travelport nové smlouvy s více 

než 20 hotelovými poskytovateli a online agregátory, jako jsou Booking.com, Expedia, Priceline, 

Agoda, Easytobook, LateRooms.com, lowcostbeds, Miki Travel a další.

Celkem je k dispozici více než 580.000 hotelových zařízení, včetně podrobných 

informací, obrázků, map a hotelových recenzí.

580 000
hotelových zařízení



Desktopová řešení

Galileo Everest
Pojištění Galileo Everest je nástrojem pro sjednávání pojištění cest, 

storna přepravních dokladů a léčebných nákladů.

Aplikace svým obsahem snižuje nároky na rozsah potřebných znalostí o cestovním 

pojištění a zužuje je pouze na informace nezbytně nutné pro samotné sjednání pojištění. Vyniká 

jednoduchou obsluhou, příjemným uživatelským a grafickým prostředím. Jednotlivé produkty 

jsou přizpůsobeny potřebám širokého okruhu zákazníků.

 > Nulové pořizovací a provozní náklady

 > Jednoduchá obsluha a minimální požadavky na zaškolení

 > Vložení minima nutných dat o pojistných osobách

 > Automatický tisk potvrzení o uzavření pojistné smlouvy a pojistných kartiček

 > Pravidelné cyklické vyúčtování s možností tisku účetních dokladů

 > Integrace informací o pojištění do rezervace v GDS Galileo

 > Možnost výběru z několika pojišťoven



Desktopová řešení

CETS – Central European 
Touristic Solutions

S rezervačním systémem CETS mohou cestovní kanceláře rozšířit 

nabídku svých služeb o produkty zahraničních tour-operátorů.

V přehledném grafickém prostředí lze jednotlivé nabídky prohlížet, okamžitě rezervovat 

a pro zákazníka vytisknout kompletní itinerář. Je možné naknihovat nejen zájezdy, které si klient 

vybere z katalogu, ale i speciální nabídky dostupné přímo a pouze v systému CETS. K používání 

CETS je potřeba, aby každá cestovní kancelář uzavřela provizní smlouvu s vybraným tour-

operátorem, od kterého obdrží identifikační agenturní číslo, pod kterým se budou její rezervace 

zaznamenávat.

 > Cestovní kancelář při rezervaci dostává okamžitou odpověď od tour-operátora.

 > Přehledné grafické prostředí, jednoduché vstupy, barevná úprava s předdefinovanými 

ikonami.

 > Lze rezervovat jak kompletní zájezd, tak jednotlivé charterové lety, hotely, případně 

pronájem aut a pojištění.

 > Informace o novinkách.

 > Detailní popisy hotelů s obrázky.

 > Školení trvá max. 2 hodiny.

 > Jednoduchá instalace.

 > Aplikace Power Search významně šetří čas potřebný k vyhledání nejvýhodnější nabídky 

podle přání zákazníka.
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Mobi ln í  řešení

GalileoTerminal
Aplikace GalileoTerminal umožňuje přístup do rezervačního 

systému Galileo pomocí standardního webového prohlížeče, jako je např. 

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera bez vazby na konkrétní počítač.

 Hlavní výhodou je jednoduchost použití 

a rychlost implementace. Odpadá jakákoliv 

potřeba instalace a používání speciálního softwaru 

na Vašem počítači.

 > Plná integrace vstupů do okna

 > Možnost pracovat ve více oknech

 > Dvouřádková availibilita

 > Sestavení, tisk a e-mail itineráře

 > Možnost přístupu k rezervacím kdekoliv 

a kdykoliv

 > SMS notifikace klienta

 > Sledování stavu letových kupónů pro 

případnou refundaci



Mobi ln í  řešení

GOL Mobile
GOL Mobile je mobilní online prodejní aplikace pro letenky, kterou 

pojmenujeme, obarvíme a obohatíme logem Vaší agentury a umístíme do 

App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

Aplikaci si mohou stáhnout Vaši klienti a nejen rezervovat letenky, ale mít i seznam 

svých rezervací ve svém telefonu.

Aplikace je nativní a v žádném kroku až do 

dokončení rezervace nepřesměrovává na webové stránky.

 > Nativní, instalovaná aplikace Vám a Vašim 
zákazníkům přináší rychlejší a plynulejší 
rezervační proces.

 > Aplikace v několika jazycích včetně češtiny.

 > GDS rezervace s automatizovaným systémem 
oznámení, plně přizpůsobitelné v grafické 
a textové podobě.

 > Možnost definovat poplatky a provize za služby 
podle různých kritérií.

 > Přístup k přehlednému Back Office pro 
systémová nastavení a ke správě vytvořených 
rezervací.

 > Podpora on-line platebních bran. Poté, co Váš 
klient zaplatí prostřednictvím platební brány, 
je elektronická letenka automaticky vystavena 
a doručena prostřednictvím e-mailu. 

 > Možnost kustomizace a rozšíření funkčnosti na 
míru. 



Mobi ln í  řešení

Travelport ViewTrip Mobile
Travelport ViewTrip Mobile je cestovní aplikace, která automaticky 

přináší cestovní doklady a aktualizuje cesty Vašich zákazníků přímo v jejich 

rukou.

Funguje na Android a iOS mobilních zařízeních 

a nabízí řadu skvělých funkcí. Je tu vše od informací 

o letišti a parkování až po převodníky měnových kurzů, 

výběr z doporučených prohlídek pamětihodností, 

týdenní předpověď počasí a mnohem, mnohem více.
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Automat izace

Global Exchange Manager (GEM)
Global Exchange Manager je aplikace, která automatizuje proces 

výměny a převystavení letenek.

Stačí pouze několik jednoduchých kroků, a díky grafickému prostředí nemusí Vaši agenti 

používat kryptické vstupy. Global Exchange Manager značně zrychluje a zefektivňuje celý proces. 

Navíc ušetříte peníze za školení agentů.

Global Exchange Manager provádí výpočet nové kalkulace, a tak předchází případným 

chybám agentů.

Global Exchange Manager snižuje množství ADM, které dopravci účtují za nesprávnou 

kalkulaci a špatný postup při výměně letenek.

 > Snadný přístup, snadná aktualizace.

 > Nová kalkulace celé cesty před i po odletu, i částečně proletěné letenky, uložení tarifu 

včetně tax.

 > Porovnání původních a nových tax a vybrání rozdílu.

 > Automatická úprava tarifní masky nutná pro výměnu a nové vystavení letenky.

 > Možnost měnit IT letenky s privátním tarifem, který uložil dopravce.

 > Snadné převystavení letenek typu „involuntary rebooking/rerouting“.

 > Kontroluje jméno a příjmení cestujícího podle původní letenky.

 > Automaticky vystaví novou letenku a EMD.



Automat izace

CEE Queue Processor
CEE Queue Processor je služba pro správu Vašich Queue. 

Automaticky třídí rezervace z předdefinovaných Queue dle zápisových 

kódů a poznámek v rezervaci.

Umožňuje Vám spolehlivou a nepřetržitou 

distribuci rezervací mezi Pseudo City Cody 

do osobních Queue a kategorií bez nutnosti 

manuální obsluhy. S Queue Processorem získáte 

široké možnosti přizpůsobení procesu třídění 

Queue podle individuálních potřeb Vaší cestovní 

kanceláře.

 > Stabilita a spolehlivost. 

 > Významné snížení nákladů, optimalizace 

procesu třídění a zamezení zbytečných 

transakcí. 

 > Vysoká úroveň přizpůsobení. 

 > Optimalizace struktury mapování před 

tříděním Queue. 

 > Překonávání chyb a kritických závad. 

 > Automatické vytváření chybějících 

kategorií. 

Queue Processor

PNR

PNR

PNR

PNR PNR

PNR

PNR

GDS/IBE

PNR

GDS/IBE

PNR

PNR

PNR

PNR PNR

PNR

PNR PNR
PNR



Automat izace

Go-Link
Go-Link je webová aplikace pro jednoduchou a výkonnou statistiku 

rezervací a letenek.

Uživatelům GDS Galileo poskytuje snadný přístup k zobrazení, monitorování a vytváření 

přehledů o prodeji elektronických letenek a EMD v reálném čase. Uživatelsky přívětivé rozhraní 

vytváří z Go-Linku užitečný nástroj jak pro vrcholové manažery, účetní, kteří nemusejí být 

obeznámeni se systémem Galileo, tak i pro prodejce letenek. Vše je tak snadné, že není zapotřebí 

žádné školení, ani žádná instalace. Všechny údaje lze vyexportovat pro další zpracování do 

standardních formátů.

Remote Document Production 
(RDP)

RDP je webová aplikace pro IATA agentury (konsolidátory) a jejich 

non-IATA partnery.

Jednoduché uživatelské prostředí dává non-IATA partnerům přístup ke správě cestovních 

dokladů. Konsolidátor může nastavovat uživatelské úrovně a má kdykoliv kontrolu nad kreditními 

limity svých partnerů. Aplikace podporuje všechny typy operací pro správu cestovních dokladů: 

vystavení letenky, výměna, void, refund a EMD.



Automat izace

CEE Repricer
CEE Repricer vyhledává výhodnější ceny u existujících rezervací. Agentura sama 

rozhoduje, jaké rezervace podrobí zkoumání. Sama nastavuje úroveň rozdílu mezi původním 

a novým oceněním. CEE Repricer informuje o úsporách e-mailem nebo rovnou přeocení.

 > Nalezení výhodnější ceny pro Vás znamená úspory

 > Výrazné úspory nákladů

 > Individuální nastavení pravidel přeocenění

 > Automatické přeocenění

 > Souhrnné reporty o úsporách

PNR PNR PNR PNR



Automat izace

Skripty usnadňující práci
Otevřenost systému Galileo k programování dává vývojářským 

společnostem a jednotlivým vývojářům široké možnosti k realizaci 

produktů a skriptů, které mohou výrazně ulehčit uživatelům práci.

Mezi nejvyužívanější patří:

 > APIS – vkládání DOCS informací přes intuitivní grafické prostředí.

 > FQP – Fare Quote Planner bez nutnosti znalostí lineárních GDS příkazů. Zjištění 

aplikování tarifů a jejich kombinace před i po odletu.

 > Group Processor – vytváření pasivních skupinových rezervací na základě e-mailu 

od dopravce. 

 > ITIN – přizpůsobení itineráře a elektronické letenky dle potřeb uživatele.

 > Print Archive – ukládání tiskových dokumentů na serverové úložiště.

 > Speedlist – inteligentní programovatelné klávesy. Nastavení několika úrovní v rámci 

agentury.
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Onl ine prodej  cestovních s lužeb

GOL IBE
GOL IBE je internetový rezervační systém letenek a dalších cestovních služeb. Je 

poskytován cestovním kancelářím a agenturám, které jej integrují do svých webových stránek, 

a poskytují tak služby svým klientům. Prodej je realizován s online napojením do leteckých 

společností a dalších zdrojů dat. Informace jsou tedy aktuální a vytvořené rezervace mohou 

klienti rovnou i zaplatit prostřednictvím jedné z mnoha napojených platebních bran. GOL IBE 

následně vygeneruje elektronickou letenku a klient tak může vše zařídit ihned přes web, bez 

zásahu živého operátora v cestovní kanceláři.

Funkcionality

 > MultiPCC – vyhledávání ve více zemích najednou.

 > Low-cost airlines – připojení více jak 75 low-cost dopravců.

 > Auto ticketing – napojení platebních bran a automatizované zpracování plateb, 

automatizované vystavování letenek pro zaplacené rezervace. 

 > Ubytování – nabídka ubytování samostatně nebo s automatickou nabídkou na 

základě cíle letu z nabídky GTA/Travelcube. 

 > Pojištění – rezervace cestovního pojištění a storna přepravního dokladu přímo 

k letence.

 > Promoakce – speciální kalendářový prodej – dostupnost nejlepších cen viditelná na 

přehledných kalendářích, vhodné pro promování nejlepších nabídek i formou odkazů 

a newsletterů.

 > +/- dny – prohledávání cen v okolních dnech a speciální prohledání celého měsíce 

pro nejvýhodnější víkendové nabídky.
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 Další výhody:

 > Snadná a rychlá implementace – nepotřebujete 

žádnou vlastní infrastrukturu, vše je součástí služby. 

 > Zajištění všech základních potřeb internetového 

prodeje letenek v plně lokalizovaném prostředí – 

mnoho jazykových verzí, práce v různých měnách. 

 > Vyhledávání spojení podle mnoha kritérií a filtrování 

výsledků na základě množství nastavitelných 

parametrů. 

 > Rezervace do GDS s automatickým systémem 

notifikací klientům a zasílání podkladů pro úhradu. 

 > Volitelné přihlašování a registrace uživatelů, profily 

cestujících, přistup uživatelů k seznamům svých 

rezervací. 

 > Přístup do administračního zázemí pro změnu 

základních nastavení, sledování provedených 

rezervací, úpravy grafického vzhledu.

 > Dealerský prodej pro distribuci a spolupráci skrze 

dealery a spolupracující weby (vlastní nastavení, 

statistiky a grafika upravitelná pro každého dealera). 

 > Umožnění vlastních nadstandardních úprav grafické 

podoby za pomoci přístupu k CSS. 

 > Umožnění přístupu ke GOL API – 

programátorskému napojení pro plně vlastní logiku 

využívání informací z rezervačního systému. 

 > Pravidelné uživatelské testování.
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eBusinessTravelTerminal (eBTT)
eBusinessTravelTerminal je webová aplikace pro cestovní kanceláře a jejich korporátní 

zákazníky, určená ke snadnému vytváření rezervací.

Rezervace může vytvářet:

 > Korporátní zákazník (firma), která získává svůj vlastní unikátní přístup, své cestovní 

profily, své statistiky cest, své způsoby platby, apod. Agentura poskytuje přístupy svým 

korporátním zákazníkům, kteří tím získávají online službu rezervace letenek, a to včetně 

komfortu poskytovaného právě jim. 

 > Spolupracující non-IATA agentura, která může snadno v grafickém prostředí vytvářet 

rezervace bez znalosti rezervačního systému. 

 > Agentura, která má zájem o funkčnost MultiPCC, získává možnost prohledávat 

a rezervovat za použití dostupností a cen i jiných než jen vlastního trhu. Vyhledávání 

na více trzích zobrazí v jednom hledání promíchané výsledky, a agentura se může 

rozhodnout, zda vytvoří rezervaci nejen na svém trhu, ale i například v Německu, Velké 

Británii, Spojených státech apod.

Co eBusinessTravelTerminal nabízí zákazníkům? 

 > Možnost vytvářet online rezervace letenek, pojištění a ubytování.

 > Přístup k produktu přes web odkudkoliv za použití jména a hesla. 

 > Výběr z nabídky privátních tarifů určených přímo pro daného korporátního klienta od 

letecké společnosti.

 > Využití profilů cestujících, které zahrnují veškeré kontaktní údaje i věrnostní programy 

leteckých společností pro jednotlivé pasažéry. Samozřejmostí je preference jídel a sezení 

v letadle. 

 > Přehledy všech aktivních, proletěných i zrušených rezervací. 

 > Dodatečný tisk dokumentů, jako jsou itinerář nebo potvrzení o elektronické letence.
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Co eBusinessTravelTerminal nabízí agenturám? 

 > Neustálá online nabídka dostupnosti a cen pro korporátní zákazníky.

 > Snadné zpracování rezervací korporátních zákazníků.

 > Účtování servisních poplatků automaticky pro každého zákazníka dle nastavených 

parametrů. 

 > Lehce dostupný terminál i pro spolupracující non-IATA agentury, které neznají prostředí 

klasických GDS. 

 > Přehledy a statistiky rezervací. 

 > Sledování data vytvoření poslední rezervace u každého zákazníka. 

 > Propojení s profily (Client Files) v rezervačním systému Galileo. 

 > Automatické notifikace zákazníkům s přizpůsobením textů.



GENERAL MANAGEMENT

Bohuslav Šantrůček
	 Executive Director

	 bohuslav.santrucek@travelportgds.cz

SALES MANAGEMENT

Jiří Kožíšek
	 Sales & Account Manager CZ

	 jiri.kozisek@travelportgds.cz

Martina Pfeilerová
	 Sales & Account Manager SK

	 martina.pfeilerova@travelportgds.sk

Ctibor Pilnaj
	 eCommerce, Sales & Marketing 

Manager

	 ctibor.pilnaj@travelportgds.cz

OFFICE MANAGEMENT

Petra Zedníková
	 Administration Executive

	 petra.zednikova@travelportgds.cz

TECHNICAL SUPPORT

Martin Krupička
	 Technical Support Executive

	 martin.krupicka@travelportgds.cz

PRODUCT & IT MANAGEMENT: 
(produkty@travelportgds.cz)

Martin Brandýský
	 Senior Manager

E-commerce and Information Technology

	 martin.brandysky@travelportgds.cz

Marek Třešňák
	 IT Project Manager

	 marek.tresnak@travelportgds.cz

HELPDESK & TRAINING 
(helpdesk@travelportgds.cz)

Klára Oberthorová 
	 Senior Manager Training & Customer 

Support

	 klara.oberthorova@travelportgds.cz

Boba Molnárová
	 Customer Support Executive SK

	 boba.molnarova@travelportgds.sk

Patrick Collins
	 Manager Training & Customer Support

	 patrick.collins@travelportgds.cz

Míša Klimová
	 Manager Training & Customer Support

	 misa.klimova@travelportgds.cz



Provozní doba a hlavní kontakty Travelport ČR a SR

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

 PO - PÁ: 8:30 - 17:00 hod 

 ČR tel.: +420 222 250 670 

 SR tel.: +421 252 632 061 

HELP DESK & ŠKOLENÍ

 PO - PÁ: 8:30 - 17:00 hod 

 ČR tel.: +420 222 252 419 

 SR tel.: +421 255 410 790 

Zastoupení globálního rezervačního 

systému Galileo v Praze

Travelport Česká republika

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

 e-mail: galileo@travelportgds.cz

 www: www.travelportgds.cz

Zastoupení globálního rezervačního 

systému Galileo v Bratislavě

Travelport Slovenská republika

Grösslingova 45

811 09 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: galileo@travelportgds.sk

www: www.travelportgds.sk


