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Turizm sektöründeki 28 yıllık tecrübesi ile SAN TSG yapmış olduğu Mobiroller işbirliği sayesinde
eşsiz ürünlerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Temel amaç tıpkı web uygulamalarımızda olduğu gibi Paximum teknolojisini mobil platformlarda
da firmalara özel hale getirebilmektir. Böylece seyahat acentaları eşsiz ekosistemin bir parçası
olarak küresel seyahat pazarında mobil B2B/B2C çalışma modelleriyle yer alabileceklerdir. 

Artık seyahat uygulamanızı düşük maliyetli bir biçimde kendi tasarım platformunuzu kullanarak
oluşturabileceksiniz.
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Kendi seyahat 
uygulamanı yarat



SAN TSG olarak Ar-Ge personelimiz ile beraber 28 yıldır 70’den fazla ülkede, 
600’den fazla turizm firması için yüksek kaliteli hizmet vermekteyiz. Acente 
ve operatörlerin sorunsuz bir tatil planlaması sunmasına yardımcı olurken 
zamanı kısaltmak için iş ortaklarımızın desteği ile tur operatörleri ve seyahat 
acentelerine destek sağlamaktayız. SAN TSG dünyanın her yerinden turizm 
ortaklarının katkıları ile şekillenmiş bir fikir havuzu oluşumu olup, belirlemiş 
olduğu ilkelerle bünyesini turizm endüstrisinde büyüterek geliştirmeye 
devam etmektedir. Temel amacımız turizm profesyonelleri tarafından 
yönetilen kapsamlı yazılım çözümleri sunmaktır.

Mobiroller; isteyen herkesin kod bilgisine gerek duymaksızın kendi 
uygulamasını geliştirmesini ve bu uygulamalardan para kazanmasını 
sağlayan, yenilikçi ve pratik bir mobil uygulama üretme platformudur. 
Yaklaşık 300.000 uygulama girişimcisi tarafından geliştirilen ve 180.000 
mobil uygulamaya ev sahipliği yapan MobiRoller, uygulamaların hem 
Android hem de iOS tabanlı hazırlanmasını sağlamaktadır.

Dakikalar içerisinde mobil
uygulamanız hazır
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Kod gereksinimi olmadan 
tasarım yapabilirsiniz

Gelişmiş şablonlarla benzersiz 
arayüzler oluşturabilirsiniz

Çoklu dil seçeneği sayesinde
dünyaya açılabilirsiniz

Uygulamanızı Google Play ve AppStore 
marketlerde yayınlayabilirsiniz

Seyahat uygulamanızı B2B/B2C 
iş modellerinizde kullanabilirsiniz

Seyahat ürünlerinizi tek bir platform 
üzerinden satışa sunabilirsiniz

GDS ve havayoluna ait Branded Fare 
ücretleri gösterebilirsiniz
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SERVİSLER / UÇUŞ
SanFlight uçuş arama motoru ile tüm GDS ve havayolu 
firmalarının ürünlerine tek bir platform üzerinden 
erişebilirsiniz. Kullanım kolaylığı sayesinde kullanıcılara 
hızlı ve kararlı bir deneyim sunabilirsiniz.
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SERVİSLER / OTEL
Kullanıcı dostu arayüze sahip uygulamanızda Paximum çatısı altında 
yer alan global yatak bankaları ve yerel acentelere ait yüzbinlerce 
oteli en iyi fiyatlarla satışa sunabilirsiniz.

b u i l



35.000 destinasyonda 600.000'den fazla 
oteli alıcılarına sunan küresel seyahat 
pazar yeri niteliğinde olan Paximum; 
Hotelbeds, Expedia, GoGlobal vb. büyük 
küresel sağlayıcıların yanı sıra SAN TSG 
tarafından sağlanan yerel Sejour DMC 
seyahat acentelerinin ürünleri ile 
beslenmektedir. 200'den fazla yerel ve 
global seyahat acentesi dahil olmak üzere 
tüm turizm destinasyonlarına entegre bir 
biçimde hizmet vermektedir.

B2B’de milliyet bazlı en iyi fiyatları sunan 
yapısıyla ve geniş ürün yelpazesi ile ön 
plana çıkan Paximum, B2C çalışma 
modellerinizde de eşsiz bir ürün 
sağlayıcınız ve çevrimiçi seyahat pazarı 
çözüm ortağınız olmayı hedeflemektedir.
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Zaman ayırdığınız için teşekkürler
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