Inovando tecnologia para o setor de turismo
Se você é uma empresa de viagens em crescimento e deseja dar o salto tecnológico, conte
com a Cangooroo para:
Gerenciar o inventário online de seu produto próprio e produto de fornecedor externo.
Oferecer seu inventário completo via XML para clientes em todo o mundo.
Expandir seus negócios exponencialmente enquanto mantendo suas despesas sob controle.

O que é o Cangooroo?
O Cangooroo é uma solução online ágil e conﬁável que oferece às empresas de viagens mais
oportunidades de expansão e vendas, independentemente de seu tamanho ou volume de
negócios. Este motor de reservas foi concebido para se tornar um fornecedor de serviços
completo para Bed Banks, DMC, Operadores Turísticos, Atacadistas e OTAs.
Oferece diferentes módulos, como hotéis, voos, serviços / traslados, aluguel de carros, tours
e pacotes de férias.
Nós fornecemos um design Web Responsivo, abrangendo todas as soluções B2B e B2C. Mais
de 120 clientes dos E.U.A., Brasil, Argentina, Uruguai, México, Vietnã, Suíça e Espanha estão
atualmente se beneﬁciando do potencial da Cangooroo.
Assine agora e comece a usar o Cangooroo em menos de um mês!

Juniper, o seu parceiro tecnológico global
Oferecemos o maior portfólio de integração XML do mercado. Isso inclui mais de 350 desenvolvimentos com fornecedores de produtos turísticos.
Se o seu modelo de negócio é B2B, poderá vender seus produtos e serviços via XML para
mais de 1.000 empresas de viagens que atualmente usam nossa interface de Web Service.
Temos mais de 300 clientes em mais de 40 países para os quais você pode vender seus
produtos turísticos.
Você pode nos encontrar em Palma de Mallorca (Espanha) - sede -, Miami (EUA), Cali
(Colômbia), São Paulo (Brasil), Dubai (EUA) e Bangkok (Tailândia).
Somos mais de 200 especialistas em tecnologia especializados na indústria do turismo.
Falamos 20 idiomas e oferecemos serviço 24x7.

Contacte-nos para solicitar uma demo!
Juniper Europe
europe@ejuniper.com
Juniper Americas
americas@ejuniper.com

Juniper Colombia
colombia@ejuniper.com
Juniper Brazil
brazil@ejuniper.com

Juniper MENA
mena@ejuniper.com
Juniper APAC
apac@ejuniper.com

www.ejuniper.com
www.cangooroo.com
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