PREMIERA: Prima bursa dedicata transportului rutier de persoane din Romania!
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In urma cu cateva saptamani am anuntat lansarea unui site foarte util pentru transportatorii de
marfuri din Romania: www.bursatransportatorului.ro . Acum, Bursa Transportatorului si-a extins
activitatea, venind cu ceva unic: prima bursa de transporturi de pe piata autohtona care aloca o
sectiune dedicata special transportului rutier de persoane. Se doreste
astfel sa se creeze un mediu propice in care sa se intalneasca cererea si oferta din acest
domeniu, iar dvs. sa aveti toate informatiile de care aveti nevoie la doar un click distanta.
Inregistrarea pe bursa este complet gratuita.

"Deoarece bursele de transport din Romania (si nu numai) se axeaza in general pe transportul
rutier de marfuri, am luat hotararea sa implementam, in premiera in Romania, o sectiune de
sine statatoare de TRANSPORT PERSOANE pe o bursa de transport nationala. Pe, scurt,
ideea de care ne-am agatat este aceea de a aduce impreuna furnizorii de servicii de transport
persoane si beneficiarii acestora (in speta agentiile de turism, dar si alte companii care
apeleaza la acest tip de servicii). Astfel, s-ar ajunge la crearea unei baze de date nationala,
bine pusa la punct, in care cererea si oferta din domeniul transport persoane s-ar contopi intr-un
portal accesat zilnic de toti cei interesati de inchirierea unor servicii de transport de agrement si
nu numai. Daca ideea noastra vi se pare viabila si pentru ca dorim sa va convingem de
profesionalismul nostru va invitam sa testati GRATUIT, timp de 6 luni, serviciul nostru. ", ne-a
declarat Eugen Stoica.
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Detalii spre Bursa Transportatorului aflati la nr. de telefon: 0755.080.441 sau 0744.370.904

http://www.bursatransportatorului.ro
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