„Dzięki Western Union Busines Solutions przelewy w
tak egzotycznych walutach jak m.in. ZAR, MYR, IDR oraz
JPY stały się możliwe.”

NASZE ROZWIĄZANIE:

EFEKTY:

Rozliczenia w lokalnych walutach
kontrahentów i rachunki
holdingowe

Kontrola i przejrzystość przelewów
międzynarodowych i znaczne
oszczędności

Po nawiązaniu współpracy z Western Union Business
Solutions, Polka Travel zyskało większą przejrzystość i
pewność płatności w walutach obcych. Biuro wykonuje
przelewy w m.in. ZAR, MYR, IDR oraz JPY.

Teraz Polka Travel może skuteczniej planować wydatki,
działać efektywniej i rozwijać relacje z zagranicznymi
kontrahentami dzięki możliwości płatności w ich lokalnej
walucie oraz potwierdzeniom przelewu Good Faith
Letter. Takie rozwiązanie to nie tylko znaczne ułatwienie
dla beneficjentów przelewów, to również znaczne
oszczędności dla samego Klienta - zazwyczaj faktury w
walucie lokalnej wypadają korzystniej niż te w dolarach.

Dzięki rozległej sieci bankowej Western Union
Business Solutions, rozciągającej się na ponad 200
krajów i terytoriów, Polka Travel może wysyłać przelewy
w dowolnej walucie bez dodatkowych kosztów
i potrąceń.
Biuro podróży korzysta również z rachunków holdingowych
w walutach obcych. Umożliwiają one przechowywanie
środków do 90 dni w ponad 40 walutach i zarządzanie
wieloma walutami z jednego konta – eliminując
konieczność otwierania wielu kont walutowych w różnych
bankach.

Ponadto, biuro Polka Travel poświęca teraz mniej czasu
i zasobów na zarządzanie złożonymi transakcjami w
walutach obcych, co daje im więcej czasu na planowanie
kolejnych fantastycznych przygód i wyjątkowych wrażeń
dla klientów.

Klient podkreśla, że potwierdzenia generowane przez
Western Union Business Solutions w języku angielskim,
tzw. Good Faith Letter znacznie usprawniły jego relację z
kontrahentami za granicą.

WSPÓŁPRACA Z WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS POMAGA NAM NAWIĄZYWAĆ RELACJE Z NOWYMI
KONTRAHENTAMI W NAJBARDZIEJ EGZOTYCZNYCH KRAJACH. MAMY PEWNOŚĆ, ŻE PŁATNOŚĆ DOTRZE TAM
SZYBKO I W PEŁNEJ KWOCIE.

- Majka Szura, Prezes PolkaTravel – M. Szura, Sp.j.
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