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Wie veel onderweg is, wil graag toegang
tot informatie die van belang kan zijn, op
elk moment van de reis. Daarvoor is de
travel app ATPI On The Go.

ALTIJD EN OVERAL OP DE HOOGTE
ATPI On The Go. De naam is alleszeggend.
Zijn functionaliteiten zijn dat ook. Deze
mobile travel app is volledig afgestemd
op de wensen van de eigentijdse zakelijke
reiziger. Het is in feite je persoonlijke
reisschema met alle mogelijke reisdetails
onder één knop. Zo kan je er vluchten
mee zoeken en boeken van zowel
lijndiensten als vluchten met low cost
carriers. Daarnaast staat je persoonlijke
boekingsnummer overzichtelijk vermeld,
zodat online inchecken vanuit deze travel
app heel eenvoudig is.

MEER SLIMME EIGENSCHAPPEN
Maar dat is nog lang niet alles. Ook
actuele informatie over de status van
je vlucht vind je in deze app. Handig
zijn eveneens de currency converter,
een internationale klok en een

‘password protected’ mobile wallet die
alle paspoortgegevens, frequent flyer
nummers en eventuele airline, car &
hotel loyalty cards informatie voor je
opslaat. Met de camera op je mobiel
kan je foto’s maken van al je belangrijke
reisdocumenten en deze eenvoudig aan
de wallet toevoegen. Uiteraard voorzien
van een extra beveiligd slot voor het
geval de telefoon kwijtraakt of gestolen
wordt. Zo heb je alle noodzakelijke
reisgegevens altijd bij de hand. Ideaal.

NEED & NICE TO KNOW
En dan is er nog informatie die je
onderweg op weg helpt. In geval van
nood of voor de ontspanning. Zo kun
je simpel scrollen door locatiegegevens
van alle ATPI Group kantoren wereldwijd
en direct bellen met noodnummers
van politie en ziekenhuizen in meer
dan honderd landen. Met de aparte
bestemmingsgids krijg je tips & video’s
voor wat te zien en te doen in steden
over de hele wereld. Goed om te hebben
en altijd van pas.
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DOWNLOAD DIRECT
Je moet het zelf gebruiken om het te
geloven: zo handig is ATPI On The Go. De
app werkt op alle typen smart phones en
is gratis verkrijgbaar in de App Store en
Android Market.
Meteen met ATPI On The Go aan de slag?
Ga naar www.atpi.com/onthego.

OVER DE ATPI GROUP
De ATPI Group is een van de meest gevestigde zakelijke reis- en evenementenorganisaties in de wereld. Met een dekking van volledig eigen
kantoren en netwerkpartners op meer dan 100 locaties wereldwijd, genereert de ATPI Group jaarlijks ruim 1,5 miljard euro omzet, met nog
eens 2,3 miljard euro extra via haar netwerk. Het bedrijf beschikt over toonaangevende reistechnologie, een corporate event management
en sport event divisie en specialistische kennis in sectoren zoals yachting, scheepvaart, energie en offshore, sport, retail, financiele en zakelijke
dienstverlening. Voor meer informatie: www.atpi.com.

