Baltic Tours on täisteenindust pakkuv reisibüroo, mis on edukalt tegutsenud Eestis alates 1989. aastast. Omame täna
müügibüroosid Tallinnas ja Tartus. Lisaks siseturu klientide teenindusele pakume välisturgudel gruppidele puhkuse- ja
ärireiside korraldust sh. motivatsiooniüritusi ja konverentsiteenuseid kogu Baltikumis.
Konverentside korraldamisel pakume osa- ja täisteenust alates eelarve planeerimisest ja konverentsikoha leidmisest kuni
osalejate ning nende kaaslaste vabaajaprogrammide koostamiseni.
Kuulume Rahvusvahelisse Õhutranspordi Assotsiatsiooni (International Air Transport Association, IATA) alates 1996. aastast,
mis annab õiguse müüa ja iseseisvalt välja kirjutada kõiki lennupileteid üle maailma. Oleme Eesti Turismifirmade Liidu
(ETFL) põhiliige ja 2008. aastal loodud MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutajaliige.
Miks Baltic Tours?
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SUHTLE MEIEGA:

rahvusvahelised kogemused aastast 1989
lai partnerite võrgustik - suur valik erinevaid reisiteenuseid
professionaalne teenindus – leiame sobivaima hinna ja kvaliteediga reisi
kiired ja asjatundlikud reisilahendused
kõrge krediidireiting – aus ja läbipaistev äri
meie klient on meie partner.

Baltic Toursi konverentsikorralduse ja äriturismi teenused Baltikumis:
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Baltic Tours Incoming osakond
Jõe 5, 10151 Tallinn
tel: +372 630 0460
faks: +372 630 0411
e-post: incoming@baltictours.ee
www.baltictours.eu
www.baltictours.ee

eelarve planeerimine ja kliendi poolt kinnitatud eelarve jälgimine
konverentsi tegevus- ja ajakava koostamine
konverentsikoha leidmine
konverentsist osavõtjate registreerimine
konverentsi materjalide kujundamine
tehniliste vahendite, tõlketeenuste ja tõlkeaparatuuri organiseerimine
majutus, toitlustus ja transport
sekretariaaditeenused konverentsi ajal
vastuvõtud ja Gaala õhtusöögid koos meelelahutusprogrammiga
vabaajaprogrammid ja ekskursioonid.
MAJUTUS ja KONVERENTSIKOHAD:
Meie partneriteks on kvaliteetset
majutusteenust pakkuvad 2* kuni 5* hotellid Eestis ja
Baltikumis, sh väiksemad butiikhotellid vanalinnas kui ka suured modernsed konverentsihotellid.
Vastavalt planeeritava sündmuse formaadile või esinduslikkusele saame Teile pakkuda ka erilisi
sündmuskohti– ajaloolised hooned, akadeemilised asutused, unikaalsed kultuuri-ja huvikeskused.

GAALA ÕHTUD, PIDULIKUD SÜNDMUSED:
Pidulike sündmuste ja Gaala õhtute korraldusel pakume nii osa- kui ka täisteenust. Aitame valida
ja broneerida sobiliku sündmuskoha, toitlustuspartneri, dekoratsioonid ja valgustuse,
meelelahtusprogrammi peojuhi ja esinejatega. Vajadusel koostame ja jälgime ka sündmuse
eelarvet.

EKSKURSIOONID, TÖÖTOAD:
Meie teenuste valikus on nii sihtkohta tutvustavaid linnaekskursioone, huviobjektide külastusi
giidiga kui ka päevaprogramme looduskaunitesse kohtadesse Eestis ja Baltikumis.
Meeldejääva sündmuse osana pakume osalemist erinevates töötubades, kus on võimalus õppida
uusi teadmisi ja rakendada käelisi oskusi ning arendada meeskonnatööd ühistegevuste ja
strateegiamängude kaudu.

Valik meie rahvusvahelistest kogemustest:
European Commission Single Market Foorum 2016 – Tallinn 2016, 150 osalejat – PCO & DMC teenused: sekretariaaditeenus,
tõlketeenuse korraldus, fotograaf, transport.
Norra korporatiivklient – Tallinn 2015, 115 osalejat – DMC teenused: 20. aastakoosolek, toodete lansseerimine, gala õhtusöök ja
sotsiaalprogramm.
12th ERRA Conference – Tallinn 2013, 200 osalejat - DMC teenused: transpordi ja ekskursiooni-ja sotsiaaalporgrammi korraldus.
People to People - Tallinn 2012, 157 osalejat - DMC teenused: transpordi, vastuvõtt, auhinna gala, gala õhtusöök,
ekskursiooniporgrammi korraldus.
ESOR XIII - Tartu 2011, 139 osalejat - PCO & DMC teenused: koduleht, osalejate eelregistreerimine, majutuse ja transpordi
korraldus, konverentsi korraldus (ruumid + toitlustus), avaüritus- vastuvõtt, gala õhtusöök, pre-ja post tuurid, konverentsimaterjalid
(kott,teesikogumik, rinnasildid).
EAJS XIII - Tallinn 2011, 300 osalejat - DMC teenused: transpordi ja ekskursiooniporgrammi korraldus.
EUROCRYPT 2011 - Tallinn 2011, 300 osalejat - DMC teenused: transpordi ja ekskursiooniporgrammi korraldus.
EASTS - Rakvere 2009 130 osalejat - PCO & DMC teenused: osalejate eelregistreerimine, majutuse ja transpordi korraldus,
konverentsi korraldus (ruumid + toitlustus), gala õhtusöök, pre-ja post tuurid.

