अता बस बुकिंग इकसीगो नि प्लान करा!
अग्रणी खोज यन्त्र(सर्च एंजिन) जी खूब चांगली डील्स शोधूं देतत!
न्यू देल्ही सेप्टेंबर ५ २००८: इकसीगो ( www.ixigo.com) भारता%तलआप)ी बस %ट .ट्स ऑनलाइन ब35कग आज ल8च .ली
आ:. अग्रणी सर्च एंजिन नि ह्य बस सर्च एंजिन नि बस टिकेट्स बुकिंग , विभिइन बस ऑप;ट समध?
<
त3लना क@A दखौतत
अन %विभइन बस ब35कग Hबसाइट्स मध3न खोज3J पJ इK बस %ट .ट्स दखौटट. द्वारा सेवा मधे जी बसस चालू आहे
त्यांचा इकसीगो छा बस सर्च टूल (खोज एंजिन) ला www.ixigo.com/buses वर्ती पाहु शकता. ह्य सर्च एंजिन जवद्पास
१०० बस ओपेरटोरेस ,५०० शहरातNन आनी २३०० बस रूट ची माहिती देतो. इकसीगो विभिइन ट्रॅवेल ऑप्षन्स ची तुलना
कर्तो त्याचा मधे बस चे प्रकार एसी, वोल्वो, स्लीपर एत्यादि, अणी यात्रीगण टाइम, प्राइस, अमिनिटीस Oया पं ऑप्षन
घेऊन बुक करू शक्तत. एकडा उRम डील मिलाली कि यात्रीगण

बुक लिंक ला क्लिक करूँ बस ची बुकिंग साइट वर्ती

चल्लेजता अणी साइट वतS पैसा देउन बस टिकेट बुक हूँ जतत.
भारता%तल अग्रणी वेबसाइट्स टिककेटवाला अन रेदबुस ची इकसीगो नि हाथ मिलौलेल आहे ,त्याचा वरुण ऑनलाइन बस
बुकिंग हॉट आहे. ह्य पार्ट्नरशिप बद्दल रेदबुस चे ceo फणींद्रा समा चे विचार : " आमला भारततिल अग्रणी ट्रॅवेल सर्च
एंजिन इकसीगो बारोबार पार्ट्नरशिप करूँ खोब आनद होत आहे, त्यांचा खोज टेक्नालजी नि आमची बस बुकिंग वेबसाइट ला
खूब वॅल्यू जुड़ते आहे. %ट कटवाला.कॉम चे ceo हरनाथ लोकानढ़ाम चे विचार : अमहाला इकसीगो ची तेआः वर्ती खूब विश्वास
आहे, अणी एक्सयेत हूँ यात्रीगण ला खूब सेवा देऊ TUतो.बस ऑनलाइन बुकिंग ची लॉंच नंतर आलोक बजपाई, फाउंडर अणी
ceo ,इकसीगो चे विचार: इंडिया मधे बस ऑनलाइन बुकिंग चा खूब महत्व होनार आहे,
अणी आम्हि पुड़े आप्ले पार्ट्नर्स बारोबार अनिक बस ऑपरेटर्स अणी रूट्स खोज / एक्त्र करूँ इंडियन यात्रीगण ला ज़स्ति
इन्फर्मेशन देऊ .
इकसीगो ची ही अप्रोच जेचा मधे ऑनलाइन सगली इन्फर्मेशन एक्त्र करूँ यात्री का देतो, त्यचा मधे यात्रीगण चा पैसा,
टाइम खूब वाचतो. सगली इन्फर्मेशन एका जागी मिलूं जाते. इकसीगो चे पार्ट्नर्स ला इकसीगो चे बिज़्नेस मॉडेल हूँ खूब
त्रवेलेर्स मिलतट.ह्याचा पूर्वी इकसीगो नि होटेल खोज एंजिन

लॉंच केला अहए जेचा मधे ६०००+ होटेल्स ४०० विभिइन

शहरातNन एक्त्र करूँ दखौतत. एरलाइन सर्च पं आहे इकसीगो वेबसाइट वर्ती. इकसीगो नि महीनदार्महीना २०% ची उVन%त
दखौली आहे यात्रीगण मधे. इकसीगो मधे BAF Spectrum, singapore नि इनवेस्ट केला आहे.
इकसीगो बद्दल: इकसीगो.कॉम(www.ixigo.com) gurgaon, india ला स्तिथ आहे. इकसीगो टीम मधे IIT , Insead
MBA चे लोक आहे. इकसीगो ला टॉप मागज़िनेस नि नॉमिनेट केला आहे: Nasscom top 100 innovators, business
today , Ws Mint (hottest start up) , खूब अग्रणी टेक्नालजी करता. अनिक जानकारी करता
विज़िट करा.
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www.ixigo.com वर्ती

