استراتيجيات المبيعات عبر نظم التوزيع الشامل

GDS Sales Strategies

عرض السعودية الخاص بالعائلة للرحالت المغادرة من الرياض
تاريخ التطبيق
حالا

التاريخ
 21ديسمبر 1122م

الرقم المرجعي
112221212

ضمن اهتمام الخطوط الجوية العربية السعودية بعمالئها وسعيها الحثيث لتقديم افضل العروض فإنه يسرنا العالن عن
العرض المقدم باألسعار الخاصة للمسافرين برفقة عوائلهم للرحالت المغادرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الى قطاعات
محددة .
الشروط العامة:

صالحية فترة البيع
صالحية فترة السفر

العرض
من  4ديسمبر 3102م الى  32يناير 3104م
من  4ديسمبر 3102م الى  04يناير 3104م
ومن  30يناير 3104م الى  20يناير 3104م.

صالحية فترة العودة

يسمح بالحجز المؤكد لرحلة العودة خالل /بعد فترة العرض.

قنوات البيع
مجال التطبيق

جميع قنوات البيع المتاحة
من الرياض الى (مسقط -أبوظبي -دبي -البحرين -الدوحة -الكويت-عمًان)
ذهاب وعودة.
على درجة ( )Q&Tفقط
أماديوس:
FXP/P1/RHOF//P2/RSPS//P3/RFNN//P4/RFNN

درجات السفر
طريقة تركيب السعر

جاليليو:
FQP1*HOF.2*SPS.3*FNN10.4*FNN11/CSV
سايبر:
WPPHOF/SPS/FNN/FNN
ورلد سبان( :رمز نوع المسافر يضاف إلى
خانة اإلسم ويتم التسعير باإلدخال التالي)
*4P
شروط تغير خط السير
شروط االسترجاع
القيود األخرى

تطبق جميع انظمة الخطوط السعودية.

الحكام :



لبد من سفر العائلة معاا.
يجب ذكر رمز المسافر في خانة (  )passenger identityكالتالي:
المسافر
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رمز المسافر

حساب السعر

رب األسرة

HOF

%211

البالغ الثاني

SPS

%211
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مجانا ا

FNN

*)سنة22 – ) الطفال والرضع (من الولدة1-2( عدد

%77

FNN

**) ) الطفال والرضع ( ألكثر من طفلين7-2( عدد

:مالحظة
* يمكن تركيب السعر ألول طفلين ( سواء كان طفل أو رضيع) مجانا ا
. من قيمة خط السير%77 ** في حالة وجود أكثر طفلين في سجل الحجز فسيقوم الجهاز بإحتساب
:مثال توضيحي باستخدام توصيف الراكب ورمز التسعير
:نستعرض الحجز



--- TST RLR --RP/JEDSV0008/JEDSV0008
AB/SU
8DEC13/0800Z
2D5BMP
1.TEST/AHMED MR(HOF)
2.TEST/FATEMAH MRS(SPS)
3.TEST/ALI MSTR(FNN)
4.TEST/SALEM MSTR(FNN)
5.TEST/MOHAMMAED MSTR(FNN)
6.TEST/HUDA MISS(FNN)
7 SV 633 T 10DEC 2 RUHAMM HK6
2 1320 1545
*1A/E*
8 SV 634 T 10JAN 5 AMMRUH HK6
1645 1850
*1A/E*
9 AP JED TBA - TKT PRCDR DEP (BACK OFFICE) - A
10 TK OK08DEC/JEDSV0008
11 OPW-06DEC:0500/1C7/SV REQUIRES TICKET ON OR BEFORE
09DEC:0400/S7-8
12 OPC-09DEC:0500/1C8/SV CANCELLATION DUE TO NO TICKET/S7-8

: تركيب السعر



>FXP/P1/RHOF//P2/RSPS//P3/RFNN//P4/RFNN//P5/RFNN//P6/RFNN
FXP/P1/RHOF//P2/RSPS//P3/RFNN//P4/RFNN//P5/RFNN//P6/RFNN
01
02
03
04
05
06

PASSENGER
TEST/AHMED*
TEST/FATEM*
TEST/ALI M*
TEST/SALEM*
TEST/MOHAM*
TEST/HUDA *

PTC
ADT*
ADT*
CF
CF
CF
CF

NP
1
1
1
1
1
1

FARE<SAR> TAX/FEE
1121.00 346.00
1121.00 346.00
0.00 346.00
0.00 346.00
841.00 346.00
841.00 346.00

PER PSGR
1467.00
1467.00
346.00
346.00
1187.00
1187.00

TOTALS

6

3924.00 2076.00

6000.00

1-6 LAST TKT DTE 10DEC13 - DATE OF ORIGIN
1-6 FARE VALID FOR E TICKET ONLY
1-2,5-6 PENALTY APPLIES - CHECK RULES
3-4 TICKETS ARE NON-REFUNDABLE
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