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Rewolucja w ofertach last minute

Rynek turystyczny jak i wiele innych sektorów usług zachęca klientów do wydawania mniej dzięki „ofertom
specjalnym”. Skąd jednak pewność, że wszystkie „promocje” są autentyczne? Wakacje.pl zwracają uwagę, że
osiągalne na rynku wycieczki last minute w wielu przypadkach wprowadzają klienta w błąd, nie mając nic wspólnego z
prezentowaną opcją wyjazdu. Chcąc ułatwić dostęp do prawdziwej oferty last minute, na której turyści rzeczywiście
mogą zaoszczędzić, portal uruchomił unikalny serwis z największymi obniżkami cen za wycieczki na najbliższe 14
dni. Najlepsze wyjazdy w opcji „last” są już dostępne pod łatwym do zapamiętania adresem: www.last-minute.pl .

Last minute jesteś tego pewny?
Niższa wartość wycieczki oraz krótki czas, jaki pozostaje na rynku to niewątpliwie dwie cechy, które powinny ją
wyróżniać od potencjalnych ofert na rynku. Niestety bardzo często zdarza się, że dostępne oferty „last minute” poza
samą nazwą nie mają z nią nic wspólnego. Ceny niejednokrotnie nie są niższe, ale i oferta jest dostępna przez długi
okres czasu.
Wakacje.pl chcąc dać pewność swoim klientom, że wybierają wycieczki z prawdziwej gamy ofert last minute,
uruchomiło specjalnie dedykowany portal na którym znajdują się propozycje wyjazdowe na najbliższe 14 dni z
prezentowanymi obniżkami cen w stosunku do sum pierwotnych. Klient dzięki temu wie, ile zapłacił mniej.
Last-Minute.pl to najczęściej polecane wycieczki przez turystów
Nowy serwis prezentuje najczęściej polecane wycieczki przez turystów, wybierane na podstawie bazy opinii klientów
Wakacje.pl. Wszystko po ty by użytkownik posiadał dostęp do sprawdzonej i bezpiecznej oferty. Dodatkowo przy
każdej z nich dostępne są słabe i mocne strony oferty, aby zainteresowany wyjazdem posiadał również pełną wiedzę na
temat wycieczki.
Last-Minute.pl to unikalny serwis, zbierający prawdziwe oferty last minute na najbliższe 14 dni. Idealne rozwiązanie
dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na planowanie wakacji w ostatniej chwili jak i dla tych, których nie interesuje
obierany kierunek wyjazdu w zamian za atrakcyjną cenę.
W jednym i drugim wypadku jedno jest pewne - wrócą z wakacji bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia i
wspomnienia…
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