
Присъединете 
се към нас!

Предложете Вашите туристически услуги и 
оферти на Viamigo.com , а ние можем да 
преведем Вашите рекламни материали на 
английски език.

С уважение, 
Нели Петрова
nelly.petrova@gmail.com
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 Присъединете 
се към нас!

Превод на английски език на Вашите туристически оферти на Viamigo.com .

Споделете Вашия огромен опит с пътешествениците на Viamigo. Ако имате нужда от превод, моля свържете се с мен 
(nellypetrova@yahoo.com) и заедно ще направим Вашите най-добри презентации. 

Viamigo.com Ви предлага много добра търсачка, рейтинги и коментари и директна връзка с посетителите на сайта всеки 
ден. Скоро ще разширим още нашите възможности. Можете да дадете линк към Вашия сайт, да качите снимки, You Tube 
видео, списък на езиците, които владеете, информация за Вашия патент и връзки до всички официални асоциации,  които 
Вие членувате.

Предлагаме богат списък с хора, работещи в туристическия бранш, който може да бъде полезен както на туристите, така и 
на професионалистите тази област.
Скоро ще предложим още по-разнообразно съдържание, разработено от професионалисти  туризма от целия свят.

Хотелите могат да предложат списък с предлаганите и организирани от тях екскурзии, туроператорите могат да 
предложат своите оферти за пътувания и почивки, преводачите – езиците, с които работят, екскурзоводите – своя опит и 
познания, а приключенските гидове могат да пледложат своите маршрути. Ние Ви каним да се присъедините към нас като 
се регистрирате и предложите своите услуги на нашия сайт.

Натиснете тук, за да започнете да предлагате Вашите услуги на  Viamigo.

Ние имаме огромен опит в тази сфера и знаем, че ако Вие се присъедините към нас, можем заедно да развиваме туризма 
във Вашия регион.
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Кой може да се 
присъедини към нас?

Археология

Преводачи 

Художествени консултанти

Езикови учители

Орнитология

Инструктори по алпинизъм

Кулинарни експерти

Професионални екскурзоводи

Инструктори по гмуркане

Персонални шопинг гидове

Шофьори

Лодки за разходка

Места За еко-туризъм

Училища по сърф

Рибарски лодки

Чаени плантации

Разходки с хеликоптер

Пешеходни гидове

Историци

Уелнес центрове

Хотели и места за настаняване

други



В пресата

Първи положителни 
отзиви от водещи 
американски туристически 
издания Travel Weekly, 
the LA Times, 
Tribute Syndicate и 
Arthur Frommer, 
но това е само началото.

Нека заедно направим 
фурор  в американската 
туристическа преса!



Контакти

Viamigo, Inc.

516 Cole Street

San Francisco CA 94117 USA

(1) 650 206 2657

‣nellypetrova@yahoo.com 
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