Stimată Doamnă Decan,

Prin prezenta, echipa ArtTour România, asociație turistică ce acoperă un spectru de
activități în domeniul promovării turistice, dorește să vă aducă la cunoștință intenția de a-și
mări sfera de activitate. Suntem într-o permanentă dezvoltare, în dorinta de a veni în
întâmpinarea nevoilor turiştilor cu materiale informative despre România.
ArtTour România este o asociație ce promovează legende, povești, tradiții și
oamenii. Cu ajutorul articolelor traduse în cinci limbi străine (engleză, franceză, spaniolă,
italiană, germană), a videoclipurilor de prezentare și a evenimentelor create, reușim să
facem România cunoscută.
Proiecte viitoare:
● Sezonul 1 din seria “64 Second of Romania”. Proiect care îşi propune să
aducă informatii turistilor străini despre cele mai interesante obiective din
tară.
● Proiect “ ReMarking Romania-Dâmbovicioara”. Obiectivul principal este de a
remarca/marca traseele montane din zona Dâmbobicioara, Argeş.
● Proiect de promovare a gastronomiei tradiţionale.
● Proiect de promovare a curiozităţilor despre România.
● Continuarea proiectului cu sezonul 2 din seria Fotografii Romaniei. Proiect
prin care evidenţiem si promovăm cei mai buni fotografi români.
● Continurea proiectelor de promvare a obiectivelor, datinilor şi obiceiurilor
naţionale.
Din portofoliul nostru putem enumera:
● Strategie de promovare şi consultanţă turistică pentru autorităţile locale din
zona Dâmbovicioara Argeş;
● O campanie de promovare a 10 centre de informare turistica din: Predeal,
Vatra Dornei, Piatra Neamt, Blaj, Caracal, etc.
● O campanie de promovare a celor mai buni fotografi români - “Fotografii
romaniei, Sezonul 1”.
● O campanie de promovare a datinilor şi obiceiurilor în cadrul căreia realizăm
peste 100 de articole.
● O campanie de promovare a obiectivelor turistice din România în cadrul
căreia s-au scris peste 250 de articole.
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Parteneri:
10 Centre de Informare si promovare Turistica;
30 cei mai buni fotografi din România.
Meşteri populari.
Firme de publicitate şi tipografii.

Dorim să ne extindem aria de activitate investind în tinerii studenți, animați de dorinţa
de a reuși, de ambiție, tenacitate și optimism, iar Universitatea dumneavoastră a reușit să
strângă astfel de studenți prin programele de studii pe care le oferă. Acesta este motivul
pentru care ne dorim studenți din Universitatea pe care dumneavoastră o administrați,
căutăm dorinţa de afirmare, entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea şi pasiunea pentru reuşita
totală.
Avantajele pe care studenţii le au sunt:
● Stagiu de practică, dacă se solicită.
● Program flexibil
● Voluntariat într-un mediu constructiv
● Participarea la proiecte naţionale
● Deschidere către noi oportunităţi
● Certificat de voluntariat
● Îndrumare continuă şi dezvoltare durabilă.

Pentru înscrierea într-un stagiu de practică, studentul trebuie să trimită un Curriculum
Vitae la adresa voluntariat@arttour.ro.
Sperăm totodată că determinarea și calificarea vor fi oportune pentru obtinerea unei
audiențe în care vă vom prezenta detaliat toate stagiile de practică pentru studenții
dumneavoastră.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, aşteptăm răspunsul
dumneavoastră!

