Totul a iesit neasteptat de bine. Multumiti si de serviciile dvs., Liviu a fost amabil mereu si dragut sa
ofere o mana de ajutor la nevoie. Daca vom mai repeta vreodata ceva de genul va vom contacta tot pe
dumneavoastra. Aveti si recomandarea noastra.
Multumim.
Ruxandra Balea ,Berzu Bavania , Zurich , Switzerland
…………………………………………

Buna ziua Dl Eduard
Multumiri din partea tuturor din grupul nostru pentru serviciile pe care ni le-ati oferit saptamana
trecuta, totul a fost excelent si s-a desfasurat conform planului.
Soferul a fost impecabil, profesionist, foarte punctual, la dispozitia grupului in permanenta drept
pentru care ne-am simtit toti foarte bine cu el pe tot traseul.
Cu siguranta vom mai apela la serviciile dvs.
O zi frumoasa va doresc,
Carmen COLCERU , Franta
ככככככככככככככ.

Buna ziua,
In primul rand va adresez traditionalul « Hristos a inviat ! »
In numele companiei Yves Rocher va multumesc pentru promptitudinea de care ati dat dovada in acea zi
de luni, cand ne-ati oferit serviciile dvs. in timp record, la aceeasi calitate de exceptie. Este o atitudine pe
care o valorizam foarte mult !
Transportul pentru 19-22 mai ramane valabil. Vin insa cu o corectura : am observat ca in contract ati
trecut vizitele la Peles si Bran pentru ambele autocare, dar in realitate o masina va merge la Bran si
cealalta la Peles. (Invitatii vor alege intre cele 2 destinatii)
Teodora Cobianu
Yves Rocher Romania

…………………………………
Bună ziua!
Am fost foarte mulțumită de serviciile dumneavoastră. Din acest motiv, vreau să vă angajez un
șofer și o mașină pentru 11 decembrie. Aceeași locație: Casa Comana.
Aveți mașina disponibilă?

Mulțumesc!
Claudia CRAIU
Strategy Director Task Force Media
………………………….
Buna ziua,
Imi cer scuze pentru acest raspuns intarziat cu toate ca m-am gandit si luni si ieri cand mi-am luat 1 zi de
concediu dupa evenimentul nostru reusit, apreciem, noi.(insa, destul de obositor).
Suntem foarte multumiti in privinta transportului, am colaborat foarte bine cu dl. Feraru, s-a integrat in
grupul nostru si ne-a incantat cu atmosfera placuta pe parcursul traseului, iar in acelasi timp atent si
vigilent in trafic. Autocarul a fost confortabil si curat, iar noi am incercat sa-l pastram&lasam deasemenea
curat.
Va multumim Dvs. pentru suportul si implicarea in evenimentul nostru si speram intr-o viitoare
colaborare.
Cu stima,
Echipa Allevo!
Roxana Condila
Human Resources Manager, Allevo

…………………………….
Bună ziua. Mulțumim foarte mult pentru transport. Tot respectul și toată aprecierea. A fost foarte
bine și sper să avem o colaborare bună în continuare. Toate cele bune. Catalina
Multumim,
*Echipa Centrului Smarty*
“*Children must be taught how to think, not what to think.*” (Margaret Mead)
Online pe Facebook <https://www.facebook.com/GradinitaSmarty> /
GrădinițaSmarty.ro <http://www.gradinitasmarty.ro/>
Adresa: Calea 13 Septembrie, nr 201, sector 5, București
……………………………….
Buna ziua!
Calatoria cu autocarul dvs a fost una exceptionala, cu siguranta vom mai apela la serviciile dvs.
Vom astepta factura fiscala prin posta.

Cu deosebita consideratie,
Valentin Stalenoi
Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
…………………………………….
Dl. Eduard Hagiu, va mulțumim!

Dl. șofer a fost de nota 10+. Autocarul a fost OK. Ne-am simțit bine si ne-am bucurat ca nu am
făcut mai mult timp decât era necesar pe traseu! Încă odată mulțumiri dlui. Florin.
Cu stima,
Svetlana Craciun.
…………………………………
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……………………..
Domnule Hagiu,
Intr-adevar, fiecare dintre cei cinci studenti a primit un premiu: 1 premiu II, 2 premii III si 2
mentiuni. Copii buni, muncitori...
Microbuzul dumneavoastra a transportat studenti ai Universitatii Politehnica din Bucuresti la
Competitia Internationala de Matematica IMC 2015, care s-a desfasurat in Bulgaria la
Blagoevgrad, in perioada
27 iulie - 2 august 2015.
Ne-am bucurat de conditii foarte bune de transport, de promptitudine, de comunicare excelenta
cu dumneavoastra si angajatul dumneavoastra, dl Mihai, care a condus microbuzul in siguranta la
si din Bulgaria.
Cu multumiri si numai bine
Ioana Luca

…………………………….
Buna seara !
Va multumim pentru serviciile de transport care au fost impecabile : automobil excelent, soferul
- un profesionist si foarte intelegator ! Felicitari domnului Bonea si firmei dv !
Sper sa mai colaboram !
Cu stima,
Daniela Bunea
…………………………………
Buna ziua Dle Hagiu,

Totul a fost ireprosabil, va multumim pentru serviciile bune!

Cu deosebita stima,

RFDOILANDGAS
Robert LOVIN

……………………
Buna seara,
Am fost foarte multumiti si soferii au fost foarte profesionisti.
Va multumim!
Andra Mitroi – director HR
Asociatia Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti
Str.Eroii Sanitari, nr. 8, sect. 5, Bucuresti
DEPLASARE 60 STUDENTI 1-3 MAI Valenii de Munte
…………………….
.Foarte multumiti si de cursa si de masina si de sofer.
Va pastrez in baza noastra de date pentru viitoare colaborare din aprilie cand o sa vina din nou
delegatia chineza.
Va multumim mult!
Secretara:Radu Georgeta

…………………….

Buna dimineata,
Foarte multumiti,
O zi buna,
Gina-Maria Stoian
Presedinte ADPARE

On 11/24/2014 9:32 PM, Eduard HAGIU wrote:
Buna seara
Ati fost multumiti de transport?
ככככככככככככככככככ.
On Thursday, September 25, 2014 5:21 PM, Alina Costache <alina.costache@tailoredpr.ro> wrote:

Buna ziua,
Va multumim pentru seriviciile oferite. Transmitem aprecierile noastre catre soferul George
Neagu si cu siguranta va vom contacta si pentru alte deplasari.
Vom trimite contractul stampilat in cel mai scurt timp, prin curier.

O zi frumoasa!
Alina Costache
Talilored PR & Events
………………………………………………….
From: Mary Kay West <marykwest@hotmail.com>
Date: Sun, Nov 9, 2014 at 9:00 AM
Subject: RE: Halloween 2014
To: mysteriousjourneys@gmail.com

Dear Daniela, Thank you again for an amazing tour. Everything was fantastic. Michael was the BEST
guide and Christian the safest driver. I will recommend your company to everyone. Best Regards, Mary
Kay and Natalie West
………………………………………………………………….
Buna dimineata domnule Hagiu,

1)De acord cu calculul,multumim

2)Intotdeauna am povestit cu apreciere despre Etalon,o vom face in continuare.Ne-au placut mereu
soferii pe care-i aveti:eleganti,buni meseriasi,harnici.Le-am dat mereu cadouri,ca si turistilor.De data
aceasta Cristi a primit o farfurie de Horezu si un suport de pahare cu Castelul Peles.Cadourile sunt,pana
la urma niste fleacuri,din punct de vedere valoare material,sunt,mai de graba simboluri care spun ceva
despre Romania si pe care noi le oferim cu tot sufletul.

3)Vreau sa va spun domnule Hagiu ca,unul din primele lucruri pe care mi le-am insusit la inceputurile
mele intr-ale turismului(era in 1979 iarna!!!) a fost ca,soferul este foarte important intr-o excursie.Prin
urmare am avut grija de atunci sa-i tratez cu un comportament potrivit , am avut intotdeauna o relatie
frumoasa cu ei si asta a condus la reusite de ambele parti.
Despre soferii dumneavoastra pot sa spun fara nicio rezerva ca sunt conducatori auto.

Multumesc,

Gabriela Necula
DIVERSIS BUSINESS TRAVEL

………………………………………………………..
Buna dimineata,

Da, am fost multumiti de transport.
O zi excelenta!
Multumim!

Ioana Sucuturdean | Office Professional | Operations Administration
Herbalife | 1, Arhitect Louis Blanc ,7th floor, District 1, Bucharest, Romania

………………………………………………………..
Buna ziua, multumesc bine.A fost f bine ,nu am nimic de reproșat.Este loc de colaborări si in
viitor.
Mihai Caunii – Director Electromontaj

…………………………………
Buna ziua,
Vroiam sa va multumesc pentru serviciile oferite sambata. Toata lumea a fost multumita, conditii
foarte bune de transport, iar soferului nu avem ce sa-i reprosam, un profesionist.
Vom tine legatura pe viitor, am inteles ca asigurati transport si pentru strainatate.
Pana atunci, din nou multumiri!
Popescu Oana Catalina
………………………………….
Buna ziua,

Va multumesc, am fost foarte multumiti atat de autocar cat si de dl Preda.

O zi frumoasa va doresc,
ioana vanca | office manager
smart vend srl

…………………………………………………………………………………………………
On Monday, December 9, 2013 2:23 PM, Iulia Iuga <iuliaiuga1211@gmail.com> wrote:

Buna ziua domnule Hagiu,
Va scriu pentru a va multumi pentru sambata inainte de toate, excursia a
mers foarte bine, domnul Neagu a fost de mare ajutor, iar microbuzul
confortabil.
In al doilea rand, as vrea sa va cer o oferta de pret pentru microbuz de
20 de persoane pentru sambata sau duminica (14 sau 15 decembrie, de
preferat 14), pentru aceeasi destinatie. Intentionez sa organizez in
continuare aceste tururi (poate pe viitor si altele), insa pretul
transportului a fost un pic prea mare pentru ce target avem - o excursie
de o zi accesibila ca pret pentru oricine. As vrea sa stiu daca ne
puteti oferi un discount in cazul in care o sa apelam la serviciile
firmei dvoastra pe viitor, in repetate ocazii.
Astept raspunsul dumneavoastra,
Iulia Iuga
…………………………………………………………………….
On Thursday, December 12, 2013 7:26 PM, Daniela Bratu <Daniela.Bratu@agip.ro> wrote:

Buna ziua,

Va multumim pentru serviciul ireprosabil prestat si speram si intr-o colaborare viitoare.
Aseara nu am primit niciun document de la colegul dvs. (factura in original)
Imi puteti confirma cand le trimiteti?
Multumesc anticipat,

Daniela BRATU
Procurement Manager

Eni Romania S.R.L.
Calea Floreasca 169A
014472 Sector 1 Bucharest
URL Address: www.eniromania.ro

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Buna dimineata,

Multumim mult pentru colaborare.

Masina a fost super, copii au fost foarte incantati de forma ei.Au zis ca parca era o nava spatiala
Va contactez imediat ce vom avea in plan o noua actiune.

Cu stima,

Ana-Maria

Ana Maria Iordache
Manager Dezvoltare Afaceri Senior
Biroul Managementul Portofoliului de Comercianti si Produselor T

Directia Carduri

BANCA COMERCIALA ROMANA
Calea Victoriei nr.15, Sector 3, Bucuresti
www.bcr.ro

