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•  Experience Bucharest este primul proiect voluntar al 
comunitații Travel Massive Romania, o organizatie 

non-profit internațională. 
•  Misiunea proiectului este aceea de a promova 

Capitala Romaniei ca destinația preferata din Europa 
de Est a turistilor și calatorilor independenti.
•  Experience Bucharest este o initiativa 

independenta, la care se poate alatura orice 
autoritate publica, institutie, companie sau 

persoana independenta care doreste sa se implice in 
promovarea Bucurestiului.
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•  Proiectul Experience Bucharest este organizat de un grup 
de tineri voluntari implicati in diverse initiative in 
domeniul turismului, in care Bucureștiul este promovat la 
nivel mondial prin intermediul unui numar de 100 
persoane influente in mediul online din domeniul 
calatoriilor si turismului individual.

•  Pana in prezent au confirmat participarea 100 de bloggeri, 
vloggeri, instagrameri, snapchateri  internaționali si 
naționali, jurnaliști de travel, persoane publice pasionate 
de călătorii, a căror activitate este urmărită de un număr 
d e p e s t e  1 0 m i l i o a n e  d e p e r s o a n e d i n l u m e a 
întreagă.  Provocarea este pozitionarea Bucurestiului pe 
harta destinațiilor turistice preferate din Europa de Est.





Program$



Conferinta “How to promote the capital of Romania”
                                         Vineri, 12 mai 2017, orele  9.00-14.00, Hotel Radisson Blu , Bucuresti

Speakeri conferinta: 
•  Kash Bhattacharya din Madeira, Portugalia – Bloggerul anului 2016 - 

National Geographic Traveller Reader Awards  
•  Razvan Pirjol din Bucuresti, Romania – Președinte Bucharest Tourism Board 
și Presedinte Skal International Romania

•  Siya Zarrabi din Toronto, Canada - Travel Vlogger, YouTuber, Videographer 
si Speaker Motivational

•  Kristen Sarah din Toronto, Canada – YouTuber, Travel & Lifestyle Blogger
•  Dave and Debbie din Toronto, Canada – câștigătorii premiului cel mai bun 

blog de turism în 2015 și 2014 din partea Society of American Travel Writers
•  Alyssa Ramos din Los Angeles, USA - Travel Blogger si Social Media 

Influencer
•  Kat Von B din Los Angeles, USA - Blogger specializat pe Luxury Travel si 

Tehnologie 
•  Anouska din Irlanda - Blogger și Vlogger de Travel, Lifestyle si Personal Style 
•  Michael Schulz din Berlin, Germania - top Instagrammer din Germania 
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