
Na bashkohuni, 
VENDOS! 

Ju ftojmë të na ofroni shërbimet 
tuaja në Viamigo.com dhe t'i 
përkthejmë materialet tuaja të 
marketingut në gjuhën angleze.

Sinqerisht,

Sedat Limani 
(sedat.limani@gmail.com) 

http://Viamigo.com
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 Na bashkohuni, 
VENDOS! 

Dëshirojmë që të ju ofrojmë përvoja të mrekullueshme të cilat ju do t’i ofroni turistëve në Viamigo. Nëse keni nevojë për 
përkthime, ju lutemi klikoni këtu për të më dërguar një e-mail (sedat.limani@gmail.com) të ju ndihmojmë për të pas një 
prezantim sa më të mirë.

Viamigo.com ju ofron një shërbim të mrekullueshëm kërkimi apo hulumtimi, komente dhe klasifikime, dhe publikime dhe lidhje 
të drejtpërdrejta me vizitorët në uebfaqen tonë çdo ditë – do të ketë më shumë tipare. Ju mund të lidheni me uebfaqen tuaj, 
shkarkoni fotot tuaja, video YouTube, listoni gjuhët tuaja, licencimi i informative dhe t’i lidhni ato me çfarëdo asociacioni zyrtar 
të cilit ju i përkisni.

Për turistët (udhëtarët), ne ofrojmë një botë të përvojave më të mira të ofruesve të udhëtimeve që janë gjithëpërfshirëse e të cilat 
janë resurse të mrekullueshme për profesionalist me përvojë. Së shpejti do të ofrojmë një platformë me një përmbajtje të 
ndryshme në çdo cep të botës.  
Hotelet mund të listojnë përshkrime të ekskursioneve të cilat ato mund t’i aranzhojnë, operatorët ciceronë mund të listojnë 
udhëtimet e tyre, përkthyesit mund të listojnë gjuhën në të cilat përkthejnë, ciceronët mund të listojnë përvojën e tyre, dhe 
ciceronët e aventurave të ndryshme mund të shesin aventurat e tyre – prandaj, ju ftojmë të abonoheni dhe listoni shërbimet tuaja 
në faqen tonë.  

klikoni këtu për të dërguar një e-mail tek unë dhe fillojmë promovimin e shërbimeve tuaja në Viamigo.

Ne kemi një përvojë të jashtëzakonshme në marrëdhëniet me media, dhe ndieni se nëse VENDI juaj futet në anijen tonë, ne së 
bashku mund të promovojmë partneritetin dhe gjithçka çka ju nevojitet të bëjmë për VENDIN tuaj. 

Përkthimi i ofertave tuaja në gjuhën angleze për Viamigo
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Kush mund të 
na bashkohet?

Arkeolog 

Konsulent Arti 

Udhërrëfyes të ndryshëm 

Ekspertë Kuzhine

Instruktorë Zhytës

Vozitës

Shtëpiza Eko-turizmi 

Kapitën të barkave peshkimi 

Udhëtime Helikopterësh

Historianë

Hotele & Hane 

Përkthyes 

Mësimdhënës të Gjuhëve

Alpinist të Licencuar 

Ciceron Zyrtarë të Turizmit

Blerës 

Anije lundrimi 

Shkolla të Surfimit 

Plantacione Çaji

Ciceron Shëtitje

Etj.



Shembull Shtypi

Shtyp i hershëm pozitiv

Nga agjenci udhëheqëse në SH.B.A 

industrisë së publikimeve,

Travel Weekly, LA Times, 

Tribute Syndicate, dhe

Arthur Frommer me shumë gjëra 

tjera që së shpejti do të vijnë.

Ne ju propozojmë që të dërgoni 

një komunikatë shtypi 

me VENDIN në US Travel Media 



Na kontaktoni 

Viamigo, Inc.

516 Cole Street

San Francisco CA 94117 USA

(1) 650 206 2657

‣ Apo klikoni këtu për të na dërguar një e-mail.
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