Dyami Service Highlight

Safe &
Secure Travel
Dyami Safe & Secure Travel voor Reisorganisaties —
Uw klanten veilig op reis
Vertrouwen in een veilige reis

Dyami is uw Duty of Care partner

Als reisorganisatie vertrouwen uw klanten en partners

Duty of Care is de verantwoordelijkheid die een

erop dat u niet alleen een goed geregelde maar ook

organisatie heeft over de veiligheid en het welzijn van

een veilige reis verzorgt.

de mensen die, in dit geval, op reis gaan. Dyami is

Alleen de allergrootste reisorganisaties hebben een
eigen securityafdeling die, al dan niet via grote

hiervoor graag uw partner op het gebied van
veiligheid.

contracten met derden, analyses maakt over de

U dient altijd verzekerd te zijn dat zowel de be-

gebieden waar mensen naartoe gaan. Dat is voor de

stemming als de reis naar de bestemming veilig zijn.

meeste organisaties te duur en tegelijkertijd zijn de

Met ons in-house team van analisten en experts

analyses vaak niet specifiek genoeg of laten aan

monitoren we alle conflictgebieden ter wereld

kwaliteit en duidelijkheid te wensen over.

continu. Is er ergens een sterke toename qua dreiging

Recent onderzoek van SAP Concur wijst uit dat
mensen tegenwoordig alleen nog maar goed
voorbereid op reis willen. Zorgen over COVID-19 en
andere besmettelijke ziekten zijn daar een factor in
maar een afnemend gevoel van veiligheid is dat ook.
Reisorganisaties zullen dus uit verantwoordelijkheid

dan lichten we u direct in. We maken daarnaast onze
eigen, diepgaande intelligence & threat assessments
voor elke gewenste locatie. Deze bevatten analyses
van de (geo)politieke situatie, lokale risico’s en
conflictsituaties zoals criminaliteit, spionage, corruptie
en terrorisme.

maar ook commercieel oogpunt een veilige reis

Wij kunnen zelfs fysieke beveiliging, secure air travel

moeten kunnen bieden.

en andere maatregelen ter plaatse regelen. We staan

Het is logisch om te denken dat een reis naar Syrië

24/7 klaar met onze Emergency Response.

risicovol is maar grote steden en regio’s veel dichter

Dyami helpt u zelfs om veilig nieuwe bestemmingen

bij huis moeten niet worden onderschat! Daarnaast

toe te voegen aan uw portfolio!

speelt voor zakelijke reizigers naast hun persoonlijke
veiligheid ook nog het beschermen van
bedrijfsgevoelige informatie mee.

Dyami Safe & Secure Certified
Met het Dyami Safe & Secure Certified logo
op uw site en uitingen weten uw klanten

De experts en analisten van Dyami hebben jarenlange

dat u hun veiligheid actief waarborgt.

ervaring met achtergronden als Defensie, AIVD,
overheid, politie, luchtvaart, reisindustrie en meer.

meer informatie: www.reisvoorbereid.nl
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