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 Infiintata in 1999, compania Pro Tours International ofera 
programe complete de turism de afaceri, aferente participarii la evenimente in 
tara si strainatate, functionand atat ca un centru de afaceri, cat si ca un tour-
operator international, introducand conceptul de business travel pentru prima 
data in Romania. 
  
 Compania este membra a International  Air  Transport  Association 
(I.A.T.A.), a organizatiei American Society of Travel Agents (A.S.T.A.), a 
Medical Tourism Association (S.U.A.) si a Asociatiei Nationale a Agentiilor de 
Turism din Romania (A.N.A.T.). 
 
 Pro Tours International este partener de afaceri al Centrului 
European pentru Educatie, Cercetare si Dezvoltare – Sintesis si al World Trade 
Center Bucuresti, partener al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, membru 
al Platformei Europene de Dezvoltare din Bucuresti si Bruxelles, membru al 
Clubului Investitorilor, membru al Federatiei Patronatelor din Energie, al 
Federatiei Patronale din Industria Constructoare de Masini si al Camerei de 
Comert si Industrie a Romaniei, furnizor de servicii al Presedintiei Romaniei si 
al Ordinului Cavalerilor de Malta din Romania. 
 
 Datorita eforturilor constante de a-si imbunatati calitatea 
serviciilor, Pro Tours International a fost certificata cu  sistemul de 
management al calitatii: ISO 9001:2008. 
  

 

 

Cine suntem 



Tipuri de evenimente organizate de Pro Tours International 

Se infiinteaza  
Pro T ours 
International, prima 
companie de business 
travel din Romania  

Delegatie Oficiala in 
Isr ael, condusa de  
Premierul Romaniei, 
Dom nul Adrian 
NA STASE 

Pa rticipare la  
Expozitia Builders’ 
Sh ow in Statele 
Un ite ale Americii, 
or ganizata impreuna 
cu  Ambasada SUA 
din Bucuresti  

Misiune Economica 
in  Canada la World 
T rade Center 
Gen eral Assembly, 
con dusa de  
Presedintele WTC, 
Dom nul Mircea 
URSA CHE 

Delegatie Oficiala 
in  Peru, Chile si 
Columbia, condusa 
de Presedintele 
Senatului, Domnul 
Nicolae VACAROIU 

Incentive Tour al 
companiei Fildas 
T rading in Statele 
Unite ale 
A mericii,  
ev eniment condus de  
Presedintele 
Fildas, Doamna 
A nca VLAD 

Delegatii Oficiale, 
in  SUA si India, 
con duse de 
Ministrul 
Econ omiei si 
Com ertului, 
Dom nul Ioan 
Codrut SERES 

Delegatii oficiale  
in  China si India, 
con duse de 
Presedintele 
Romaniei, 
Dom nul Traian 
BA SESCU 

SA MPLING 
BUCHA REST - Zilele 
Bucureştiului la Viena, 
ev eniment organizat 
im preuna cu Primaria 
Mu nicipiului 
Bu curesti si Primaria 
Orasului Viena, sub 
pa tronajul Primarului 
Gen eral, Domnul 
A driean VIDEANU 

Pa vilionul 
Mu nicipiului 
Bu curesti la MIPIM 
Ca nnes si SIMA 
Ma drid, evenimente 
or ganizate impreuna 
cu  Primaria 
Mu nicipiului 
Bu curesti, sub 
pa tronajul  
Primarului 
Gen eral, Domnul 
A driean VIDEANU 

Delegatie Oficiala 
in  Rom ania, condusa 
de Ministrul de Stat 
pentru Comert 
Ext erior al 
Republicii Turcia, 
Dom nul Zafer 
CA GLAYAN  

Scurt istoric 

La nsare Platforma 
Eu ropeana de 
Dezv oltare in 
Pa rlamentul 
Eu ropean, 
Bruxelles, eveniment 
or ganizat sub 
pa tronajul Domnului 
Da niel DAIANU – 
Presedintele 
Platformei 
Eu ropene de 
Dezv oltare 

Ca mpionatul 
Eu ropean de 
Gimnastica 
A erobica, eveniment 
or ganizat in parteneriat 
cu  Federatia Romana 
de Gimnastica, sub 
pa tronajul Domnului 
A drian STOICA- 
Presedintele 
Federatiei Romane 
de Gimnastica 

Festivalul 
Medieval al 
Cetatii 
Ra snov, 
ev eniment 
or ganizat in 
pa rteneriat cu 
Ma rele 
Priorat al 
Ca valerilor 
de Ma lta si 
Primaria 
Orasului 
Ra snov  



Tipuri de evenimente organizate de Pro Tours International 

V izita oficiala cu prilejul 
com isiei mixte  
interguvernamentale a 
delegatiei Ministerului Economiei 
con dusa de domnul Constantin 
NITA – ministrul economiei la 
A stana, 29 – 30 octombrie 
2013 

FOREN  - Forumul Regional al 
Energiei pentru Europa 
Centrala si de Est, eveniment 
or ganizat in parteneriat cu 
Consiliul Mondial al Energiei la  
Pa latul Parlamentului din 
Bu curesti, intre 22 – 24 iunie 
2014, sub patronajul domnului 
Iu lian IANCU – Presedintele 
Com isiei de Energie din 
Pa rlamentul Romaniei. 

Scurt istoric 



Experienta  
 

 

Facand astazi un bilant al experientei dobandite, putem afirma cu mandrie ca am depasit 500 de evenimente 
nationale si internationale, cuprinzand delegatii oficiale la nivel de presedinti de stat, premieri si ministrii; misiuni 
economice si intalniri de afaceri; tururi tehnice; conferinte, congrese, simpozioane si forumuri; seminarii, workshop-
uri, teambuilding-uri; targuri si expozitii; evenimente sportive si culturale. 

500+  evenimente  

nationale si internationale 
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Misiune 

Noi credem că turismul de afaceri trebuie să inspire, să motiveze şi să creeze legături. Misiunea noastra este să 
transmitem aceste valori prin tot ceea ce facem, depăşind limitele turismului clasic. Creăm soluţii complete de 
călătorie bazate pe experienţa şi pe conexiunile nostre, indiferent dacă doriţi să va extindeti afacerea cautand 
noi parteneriate, sa descoperiţi o nouă destinaţie, sau aveţi nevoie de organizarea unor delegaţii oficiale. Vom 
face în aşa fel încât experienţa călătoriei dumneavoastră să fie nu numai plăcută, dar şi eficientă.  



   

 - Experienta si profesionalism in organizarea unei arii largi de servicii globale care imbina elementele de       
business cu cele de travel; 

  - Adaptarea nivelul de comision practicat, in concordanta cu bugetul si complexitatea pachetului de servicii, 
astfel incat sa oferim cea mai buna solutie globala; 

  - Dezvoltarea unui sistem special de recompensare Pro Tours Plus ce ofera numeroase avantaje: bonusuri, 
reduceri de pret, gratuitati;  

 - Disponibilitatea reala de a nominaliza prin contract un numar optim  

- de experti pentru fiecare proiect; 

  - Flexibilitate si transparenta in gestionarea bugetului alocat; 

  - Cultura organizatorica orientata spre monitorizarea rezultatelor. 

 

     Spre deosebire de agentiile de turism axate in special pe vacante, Pro Tours International considera ca o 
deplasare de afaceri reprezinta o investitie si in acest sens a creat un concept omogen privind calatoriile de afaceri, 
monitorizand feedback-ul si gradul de eficienta al fiecarei deplasari. Ceea ce confera unicitate acestui concept se 
bazeaza pe: 

Beneficii 



Servicii 

Sinergia dintre serviciile de turism şi cele de afaceri reprezintă punctul cheie în dezvoltarea soluţiilor omogene 
care oferă unicitate filosofiei pe care noi o promovăm.  
 
Din acest punct de vedere, Pro Tours International a dezvoltat o gamă completă de servicii:  
 

  servicii VIP; 
  servicii business; 
  corporate travel; 
  servicii business & leisure; 
  servicii leisure; 
  servicii de turism medical. 



 Asigurăm servicii sau pachete de servicii exclusiviste, de tip VIP, atât 
pentru deplasările individuale, cât şi de grup, în interes de afaceri sau în 
vacanţe.  

 

 PROGRAMELE “TAILOR-MADE” oferă vacanţe personalizate, atât în 
ţară, cât şi în străinătate, fiecare detaliu fiind luat în calcul în funcţie de 
preferinţe, perioade şi destinaţii. 

Servicii VIP 



         Pachetele de servicii dezvoltate de Pro Tours International pentru segmentul  business travel includ 
organizarea participarii la: 

 

• targuri si expozitii, in calitate de expozant sau de vizitator; 

• misiuni economice si intalniri de afaceri de tip B2B; 

• workshop-uri, team building-uri, seminarii, conferinţe, simpozioane, congrese; 

• evenimente privind lansarea unor produse si servicii pe terte piete; 

• evenimente privind identitatea culturala si de afaceri. 

 

  

Servicii Business 



             Tipologia serviciilor pe care Pro Tours International le promoveaza, se incadreaza in :      
 

•lansarea de produse sau servicii pe piaţa românească sau pe terţe pieţe; 
•organizarea de evenimente interne ale companiei de tip workshop sau team building, în ţară şi străinătate, cu 
posibilitatea implicării în alegerea tematicii sau a specificului evenimentului şi a specialiştilor/trainerilor necesari; 
•organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, mese rotunde sau congrese, în ţară şi străinătate, cu toata 
infrastructura necesara de servicii ; 
•partriciparea la misiuni economice, târguri şi expoziţii, în calitate de expozant sau vizitator,  în ţară şi străinătate; 
•organizarea de întâlniri de afaceri de tip B2B (BUSINESS TO BUSINESS) prin parteneriatele la nivel naţional şi 
internaţional pe care le avem, în domeniul public şi privat. 

 

  

Servicii Business 



Acestor tipuri de evenimente li se adaugă serviciile 
suport, de genul: 
 
•campanii de PR şi media aferente evenimentului; 
•servicii de catering (coffee break-uri, cocktail-uri etc); 
•servicii de traducere simultană sau de documente; 
•creaţia şi producţia de materiale publicitare şi de 
prezentare ale companiei; 
•creaţia schiţei şi producţia standului aferente 
participării în cadrul unei expoziţii; 
•transport de tip cargo al bunurilor destinate participării 
la eveniment; 
•servicii de tip handling şi montare/demontare a 
bunurilor la eveniment; 
•rezervarea şi emiterea biletelor de avion pentru 
participarea la eveniment; 
•rezervarea de spaţii de cazare pentru participarea la 
eveniment; 
•organizarea transferurilor de la şi către aeroport, de la 
şi către hotel şi zona de desfăşurare a evenimentului; 
•închirierea de maşini, cu sau fără şofer, dacă este cazul; 
•asistenţă pentru formalităţile de obţinere de viză, dacă 
este cazul; 
•asigurări de călătorie şi asigurarea bunurilor 
transportate, atât pe durata deplasării, cât şi în cadrul 
evenimentelor. 

Servicii Business 



        Formarea de noi contacte între partenerii români şi străini reprezintă un important segment 
în activitatea noastră. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri, organizăm 
tururi de vizitare a unor obiective de afaceri sau tururi de interes special, fiind singura 
companie din România care detine know-how-ul necesar dezvoltarii acestor programe. 

  

 În mod concret, “technical tours” sau “special interest tours” se referă la stabilirea unor vizite 
de afaceri la diferite companii sau instituţii din anumite sectoare de activitate, astfel încât la 
final, beneficiarul să deţină toate informaţiile tehnice şi comerciale necesare, referitoare la 
proiectul pe care doreşte să îl implementeze.   

Servicii Business – Technical Tours/Special Interest Tours 



Toată această filosofie se bazează pe o relaţie foarte apropiată cu clienţii 
noştri, pornind de la: 
 

•nominalizarea unui account manager din partea Pro Tours 
International care să răspundă conform conceptului 24/7/365 in 
relatia cu clientul; 
•consilierea privind specificul evenimentelor ce urmează a fi organizate şi 
stabilirea ţintei finale; 
•stabilirea unui buget al evenimentului; 
•monitorizarea tuturor etapelor şi a paşilor ce trebuiesc efectuaţi în     
vederea obţinerii target-ului final. 

 

Servicii Business 



Corporate travel 

Corporate travel este un concept destinat în special companiilor cărora Pro 
Tours International le oferă întreaga gamă de servicii, respectiv: 
 
•bilete de avion; 
•transferuri şi întâmpinari la aeroport; 
•cazari în hoteluri, pensiuni şi vile;  
•tururi de oraş, tururi tehnice sau tururi cu caracter special; 
• închirieri de maşini cu sau fără şofer; 
•pachete de vacanţă personalizate pentru întreg colectivul de angajaţi; 
•programe motivaţionale de tip incentive pentru angajaţi; 
•evenimente ale companiei de tipul – team building, workshop,  seminarii,  
                                                                     conferinte, simpozioane, congrese. 
 
Deoarece astazi dinamica companiilor necesită un contact permanent cu un 
expert dedicat, Pro Tours International desemnează prin contract unul 
sau mai mulţi Account Manageri care vor fi disponibili permanent, 
raspunzand astfel nevoilor specifice fiecarui partener. 
 
Pentru clienţii corporate, Pro Tours International a creat un sistem 
propriu de recompensare, Pro Tours Plus, ce oferă numeroase avantaje 
precum bonusuri, reduceri de preţ, gratuităţi. 
  



 Acesta este unul dintre conceptele promovate de compania noastra, în care 
componenta de afaceri a programului se îmbină cu cea de turism, concept  aplicat 
de Pro Tours International cu succes, atât pe piaţa românească, cât şi pe cea 
externă. Delegaţiile oamenilor de afaceri şi însoţitorii acestora au şansa de a îmbina 
utilul cu plăcutul şi de a transforma o călătorie de afaceri într-o adevarată plăcere.  

Servicii Business & Leisure 



• rezervări de spaţii de cazare în ţară şi străinătate, pentru călătoriile individuale şi de grup; 

• rezervări de bilete de avion în ţară şi străinătate, pentru călătoriile individuale şi de grup; 

• realizarea de curse charter  sau pachete de vacanţă cu avion sau elicopter închiriat, în ţară şi străinătate; 

• organizarea de transferuri şi întâmpinari la aeroport cu/fără asistent; 

• închirieri de autocare, microbuze, autoturisme sau limuzine cu sau fără şofer, în ţară şi străinătate;  

• organizarea de tururi de vizitare a unor obiective de interes turistic; 

• organizarea de pachete de cură şi tratament, spa & welness pentru relaxare şi întreţinere.  

Servicii Leisure 



Pro Tours International ofera servicii înainte, în timpul si dupa efectuarea 
tratamentelor sau a operatiilor, atat în medicina alopata, cat si în 
medicina alternativa. Acestea pot fi adaptate cerintelor oricarui 
client, însa un pachet complet include: consultanta medicala, 
asistenta turistica pentru documente si obinerea vizei, daca este 
cazul, bilete de avion, transfer privat de la aeroport direct la hotel,  
un insoitor vorbitor al unei limbi straine de circulaie internationala pe 
toata perioada tratamentului, transport la si de la centrul medical pentru 
fiecare sesiune de tratament. 
 
Pe langa pachetele de servicii oferite de catre partenerii nostri de specialitate,  
Pro Tours International va ofera posibilitatea unor servicii personalizate, in functie de specificul 
fiecarui pacient. 

Turism medical 
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 Kings Holiday 

Beneficiind de o larga experienta in industria turismului international si depasind obstacolele unei 
activitati de pionierat în implementarea conceptelor de turism de afaceri şi turism exclusivist pe piaţa 
românească, Pro Tours International a devenit partenerul oficial al Kings Holiday, primul eveniment 
dedicat turismului exclusivist din România. 
 
Pachetele de servicii high-end şi premium prezentate de Pro Tours International împreună cu 
partenerii sai Air France – KLM şi Caesar au reprezentat punctul central de interes şi consistenţă al 
evenimentului desfasurat la World Trade Center in anul 2009. 
 
 

 
 



Evenimentele Business Days sunt organizate cu scopul de a dinamiza mediul 
de afaceri şi sunt centrate pe subiecte de interes legate de antreprenoriat şi  
management. Se oferă antreprenorilor şi managerilor din companiile româneşti 
idei inspiraţionale, exemple motivationale, analize pertinente, estimări ale  
trendurilor viitoare din diverse domenii, business networking de calitate, posibilitatea de a învăţa de la cei mai buni 
specialişti, de a identifica noi oportunităţi, de a găsi potenţiali parteneri de afaceri şi colaboratori. 
 
După succesul din anul 2010 al celor două ediţii Business Days, ambele organizate la Târgu Mureş în lunile martie şi 
septembrie, anul 2011 a însemnat o extindere la nivel naţional cu o nouă serie de evenimente dedicate 
antreprenoriatului ţi managementului privat, prin ediţiile desfăşurate la: Braşov (septembrie 2011) şi Bucureşti 
(noiembrie 2011), apoi Timişoara (martie 2012), Cluj Napoca (iunie 2012), Iaşi (octombrie 2012) şi Bucureşti 
(decembrie 2012). 
In acest an, adăugăm în calendarul manifestărilor Business Days încă patru ediţii : Oradea (aprilie 2013), 
Craiova (iulie 2013), Cluj-Napoca (septembrie 2013), Bucuresti  (decembrie 2013). 

 

 

  

 

 Business Days 



Pro Tours International este unul dintre membrii de bază ai  Platformei Europene de 
Dezvoltare, care a fost infiintata in a doua parte a lui 2010, la cativa ani de la intrarea Romaniei in 
Uniunea Europeana, avand o misiune bine conturata: de a deveni un vehicol pentru intarirea 
legaturilor intre organizatii economice, publice si private, organizatii civice autohtone si entitati 
similare din alte tari ale Uniunii Europene, institutii europene precum Comisia Europeana si 
Parlamentul European. 
  
Platforma Europeană de Dezvoltare reunește companii publice și private, din toate sectoarele 
economiei românești, ONG-uri și persoane fizice cu o înaltă probitate morală din România, 
Uniunea Europeană și țările candidate. Toate aceste entități lucreaza împreună, astfel încât o gamă 
largă de proiecte, care sunt dezvoltate de către Uniunea Europeană şi de către organizațiile 
internaționale, sa poata gasi un raspuns pozitiv în România. 
 

Prin implicarea în programele derulate de Platforma Europeană de Dezvoltare, Pro Tours 
International doreşte să sprijine iniţiativele antreprenoriatului românesc şi să promoveze 
acţiunile acestuia în răndul tuturor partenerilor săi, atat in tara cat si in strainatate. 

  
Consiliul director reuneşte oameni de afaceri şi  profesori universitari: 

Nela PÃVÃLOIU - Fondator Platforma Europeană de Dezvoltare 
Irina SOCOL - CEO SIVECO România 
Daniel DÃIANU - Profesor de Economie, SNSPA Bucureşti, Preşedintele  
Platformei Europene de Dezvoltare 
Vasile PUŞCAȘ - Profesor, Universitatea “Babeş–Bolyai”, Cluj Napoca, Fost 
Negociator Şef cu Uniunea Europeană 
George RUSU - CEO Pro Tours International 
Dan Ioan GHEORGHIU – Presedintele Confederatiei Patronale “Concordia”  
  

Platforma Europeană de Dezvoltare 



Dintre acţiunile la care Pro Tours International a participat în calitate de co-
organizator se numără : 
 
• Lansarea Oficială a Platformei Europene de Dezvoltare în Parlamentul European -
2010 - Conferinţa Europa 2020 – Noi Impulsuri pentru Creştere şi Dezvoltare, Bruxelles, 
15 septembrie 2010; 
• Masa Rotundă: Dunărea şi Cooperarea Teritorială Europeană,  3 noiembrie 2010, -
Conferinţa privind Lansarea Proiectului de Stocare a Dioxidului de Carbon – CCS Demo 
Project la Bruxelles, 1 decembrie 2010;  
• Masa Rotundă la Nivel Înalt de la Bruxelles, 29 martie 2011, urmată de o Dezbatere la 
Bucureşti din 5 mai 2011 având ca temă “Nou-veniţii UE Cântăresc Costurile şi 
Beneficiile”, Forumul “Regenerarea Industrială a României”- Bacău, 7-9 octombrie 2011; 
• Masa Rotundă “Provocări şi Oportunităţi ale României în Uniunea Inovării 2012-
2020”- Bruxelles, 1 decembrie 2011, dezbaterea “Agricultura o Şansă pentru România şi 
Europa” – 21 martie 2012 Bruxelles; 
• Conferinţa “Absorbţia Fondurilor Europene: Este România capabilă de saltul dorit” 
desfăşurată în data de 20 mai 2012 la sediul Băncii Naţionale a României din Bucureşti. 
•Conferinta –”Dezvoltarea Regiunii Dunarii - Prioritatile de Infrastructura “- 14 
noiembrie 2012, Bruxelles. 
• Conferinta Sistemul de sănătate: Propuneri inovatoare în vederea reducerii decalajelor 
uriașe dintre România și Uniunea Europeană desfasurata in data de 28 februarie 2013, 
Hotel Novotel, București, 
•Programul national “Alege Medicina Personalizată” - 29 mai 2013, Hotel Radisson, 
Bucuresti; 
• Misiune economică in Israel organizată de dnul. Antonio Tajani, Vice-Președinte al 
Comisiei Europene, Comisar pentru Industrie si Antreprenoriat -  22-23 octombrie 2013.
  
 

Platforma Europeană de Dezvoltare 



FORUM INTERNAȚIONAL DE MEDICINĂ ALOPATĂ ȘI ALTERNATIVĂ 

In perioada 29-30 martie 2013 a avut loc prima editie a Forumului International de 
Medicina Alopata si Alternativa. Evenimentul s-a desfasurat la  World Trade Center 
Bucureşti si a avut tema “Pacientul, beneficiar al medicinei alopate şi alternative” 
fiind organizat de Pro Tours International in parteneriat cu Asociaţia “Clubul 

Investitorilor 01” din România, Academia Romana, Academia Oamenilor de 
Stiinta din Romania, Academia de Stiinte Medicale, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti şi Universitatea “Titu Maiorescu”. 

  

La eveniment au participat membri ai Parlamentului și ai Guvernului României, 
autorităţi din administraţia centrală și locală, reprezentanţi ai societăţii academice, 
specialişti de marcă ai medicinei alopate şi ai celei alternative din țară și din 
străinătate – China, Germania, Franța, Austria, Elveția, Grecia, Olanda, Israel, etc.  
Printre persoanele care au luat cuvantul in cadrul forumului enumeram: G-ral. Prof. 
Univ. Dr. Vasile Cândea, Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu, Acad. Alexandru Bogdan, Dr. 
Grigore Crăciunescu, Prof. Univ. Dr. Ioan Lascăr, Prof. Univ. Dr. Dumitru Lupuliasa, 
Prof. Ion Țintoiu, Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu Prof. Univ. Dr. Iosif Urs, Prof. 
Univ. Dr. Samaranda Angheni, Prof. Univ. Dr. Dan Florin Ungureanu, Conf. Univ. 
Dr. Minerva Ghinescu si Dr. Lionel Zosmer. Urmatorul eveniment aferent Forumului 
va avea loc în perioada 7 – 9 noiembrie 2013. 

 

 

 

 

 

 



CONGRESUL INTERNATIONAL  
AL SOCIETATII ROMANE DE REABILITARE ORALA 

Printre evenimentele de o inalta tinuta academica organizate de Pro Tours 
International se numara si CONGRESUL INTERNATIONAL AL 
SOCIETATII ROMANE DE REABILITARE ORALA desfasurat intre 4 – 6 
iulie 2013 la centrul de conferinte al Hotelului Intercontinental din 
Bucuresti. 
 
Prezenta la eveniment a unor personalitati de renume international precum 
d-na Prof.Univ.Dr. Norina FORNA – decan al Facultatii de Stomatologie de 
la Universitatea Gr.T.Popa din Iasi – Presedintele  Congresului, 
Prof.Univ.Dr. Irinel POPESCU,  Prof.Univ.Dr. Sami SANDHAUS din 
Elvetia, Presedintele Asociatiei Internationale de Implantologie, 
Prof.Univ.Dr. Ady GARFUNKEL din Israel, impreuna cu alti participanti din 
elita cercetarii  si educatiei academice internationale in domeniul 
stomatologiei si implantologiei au contribuit la realizarea unui eveniment de 
referinta. Cu acest prilej, pozitia de Presedinte al Societatii Internationale de 
Implantologie a fost predata d-nei Prof.Univ.Dr. Norina FORNA. 
 

 

 



 Corporate Games 

După 24 de ani de la prima ediţie a Corporate Games ce a avut loc în San Francisco 
în anul 1988, la sfârşitul lunii mai 2012, s-a  desfăşurat în Bucureşti prima ediţie a celui  
mai mare festival  corporatist din lume, la care s-au înscris peste 3000 de participanţi,  
din companii naţionale sau  multinationale, companii mici şi mijlocii, agenţii sau  
companii de stat.  
  
Folosind experienţa acumulată de-a lungul anilor, Pro Tours International s-a implicat în organizarea acestui 
amplu sir de manifestari sportive  corporatiste ce se va transforma într-o succesiune de evenimente cu caracter anual.  

 

 

  

 



 

 

 Campionatul European de Gimnastica Aerobica 
 

 

 
In perioada 9 – 13 noiembrie 2011, in pavilionul central de la Complexul Expozitional Romexpo din Bucuresti s-a 
desfasurat cea de a 7-a editie a Campionatelor europene de gimnastica aerobica la seniori si juniori, cea mai 
importanta competitie organizata in cursul anului 2011 pe plan national. 
 
 
La acest eveniment, desfasurat sub patronajul Domnului Adrian Stoica – Presedintele Federatiei Romane de 
Gimnastica, Pro Tours International s-a implicat in calitate de co-organizator, asigurand transportul, primirea si 
cazarea celor peste 1.200 de persoane prezente, sportivi, antrenori si oficiali din cele 29 de tari inscrise in concurs. 
 



Festivalul Medieval al Cetăţii Râşnov 

Depasind granita traditiei de organizator de evenimentelor cu caracter business, Pro Tours International a initiat 
impreuna cu Marele Priorat Autonom, Ospitalier, Spiritual si Militar al Ordinului Sfantul Ioan din 
Ierusalim – Cavaleri de Malta,  Festivalul Medieval al Cetatii Rasnov eveniment unic ca manifestare, devenind o 
traditie si fiind un reper cultural international ce doreste sa reproduca atmosfera medievala prin spectacole, turnirul 
cavalerilor,  defilarea cavalerilor, tabara medievala si bucatele servite.  

Evenimentul are un caracter anual si face parte din programul regional de dezvoltare a turismului medieval, fiind 
initiat in anul 2011, in parteneriat cu Primaria Orasului Rasnov. 

 

  

 



• Preşedinţia României 

• Guvernul României 

• Parlamentul României 

• Ministerul Afacerilor Externe 

• Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

• Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

• Primăria Municipiului Bucureşti 

• Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi 
Investiţiilor Străine 

• Camera de Comerţ şi Industrie a României 

• Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului 
Bucureşti 

• Camera de Comerţ şi Industrie – Timiş 

• Camera de Comerţ şi Industrie – Reşiţa 

• Camera de Comerţ şi Industrie – Alba 

• Camera de Comert si Industrie – Bacau 

• Camera de Comert, Industrie, Navigatie si 
Agricultura - Constanta 

            Instituţii oficiale şi organizaţii neguvernamentale  

Clienţi 

 

•      Camera de Comerţ şi Industrie România – Israel 

•      Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti 

•      Ambasaba Canadei la Bucureşti 

•      Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti 

•      Clubul Investitorilor 

•      ARACO - Asociaţia Română a Antreprenorilor în  

        Construcţii 

•      Bursa Română de Mărfuri 

•   Asociatia Authentic Events 

•      Fundaţia Valenţe Umane 

•   Asociatia Platforma Europeana de Dezvoltare 

•   Asociatia Societatea Romana de Reabilitare Orala 

•   Asociatia Marele Priorat Autonom, Ospitalier, Spiritual  

         si Militar al Sfantului Ioan din Ierusalim –  

         Cavaleri de Malta  

•     Centrul European pentru Educatie, Cercetare si Dezvoltare 

          Sintesis  

 

 



Clienţi 

 Angst 

 Audiooptica 

 Baneasa Investments 

 CAMUSAT Telecomunications Bucureşti 

 Compania Naţională Poşta Română 

 Critical Software 

 Energoconstrucţia S.A. 

 European Future Group 

 Electrica S.A. 

 Eurocomfort Group 

 Fildas Trading 

 Forum Media 

 Gazprom Export 

 GFK România 

 Gemisa Investments Group/Sensicare 

 Grupul Feroviar Român 

 Haskoning România 

 Institutul de Studii şi Proiectări Energetice  

 International Business Promotion 

 Kompass România 

 Kodak Cinelabs România 

 Louis Berger  

 Linde Gas România 

 

            Corporaţii private şi de stat  

       Mechel International AG 

       Mediauno 

       MediaPro Internaţional 

       MIT Motors 

       Moscopolis  

       Nemţoi Gallery 

       Promotional Services 

       Radiodifuziunea Română 

       REGATTA Real Estate Company 

       River Invest 

       ROEL Group 

       Rosegur 

       Sedesa 

       Smithfield 

       Televiziunea Română  

       Titan Maşini Grele  

       TRIGRANIT Development Corporation 

       Turbomecanica S.A. 

       UTI Group 

       Vaillant România 

       Video Media International 

•       World Trade Center Bucureşti 

•     Young & Rubicam 

 

 

 

 



Testimoniale 

Guvernul Romaniei 

Administratia Prezidentiala Ministerul Economiei 
Primaria Municipiului 

Bucuresti 

Ambasada SUA 

Hidroelectrica SA 

Federatia de Gimnastica 

ARCUB 

Camera de comert ALBA 

INCDMTM 



Testimoniale 

MECHEL 

PRO TV 
Institutul de Studii si 

Proiectari Energetice GeoEcoMar 

World Trade Center 

UTI 

Smithfield 

Den Braven 
Louis Berger 

Clubul Investitorilor 01 



 

 

Sediu Bucuresti          Calea Victoriei 83,  
                Ap. 1, sector 1 
                Bucuresti, Romania 
                 Tel/Fax: 021 310 2890/91 
                E-mail: protours@protours.ro;  
                Http: //www.protours.ro 
 
 
 
Sediu Bruxelles          Rue de la Charite 41 
   1210 Bruxelles, Belgique  

   
   E-mail: protours@protours.be;  
               Http: //www.protours.be 
 

Contact 



Pro Tours International poate deveni şi partenerul 
Dumneavoastră în conceperea, implementarea, derularea şi 

monitorizarea pachetelor de servicii în segmentul  
BUSINESS TRAVEL. 

 


