"Gateway & Partners":
"Mēs augstu novērtējām Baltic DMC Group" pārstāvju iespēju pieslēgties ceļojuma
organizēšanas jautājumiem jebkurā diennakts stundā, lai nekavējoties reaģētu uz
negaidītām situācijām un risinātu tās."
Projektu koordinatore Edīte Bauska
Nacionāla informācijas aģentūra "LETA":
"Savā līdzšinējā praksē mēs esam daudz izmantojuši “Baltic DMC Group” pakalpojumus. Šī
ir neliela tūrisma aģentūra, kam ir savas priekšrocības – uzņēmuma vadītājas Evijas
Pugačas personiskā iesaiste problēmu risināšanā, ja tādas rodas, kā arī ātra un
nepastarpināta komunikācija, ja risinājums ir nepieciešams ātri un bez kavēšanās.
Jāpiebilst, ka “Baltic DMC Group” nepieciešamības gadījumā neatsaka sniegt atbalstu arī
brīvdienās un svētku dienās.
Mēs droši varam ieteikt “Baltic DMC Group” kā ceļojumu organizēšanas partneri, jo īpaši, ja
ceļojumu skaits ir neliels vai ir nepieciešamība pēc otras tūrisma aģentūras (cenu
salīdzināšanai, dažādiem ad-hoc risinājumiem), kā arī privātiem braucieniem un izklaides
tūrismam individuāliem risinājumiem. "
Valdes loceklis Juris Mendziņš
SIA "Infogram"
"Esam izmantojuši Baltic DMC pakalpojumus darījumu braucieniem. Esam ļoti apmierināti ar
pakalpojumu kvalitāti, attieksmi, kā arī Baltic DMC spēju operatīvi rast risinājumus
nestandarta situācijās."
Pārdošanas vadītājs Lauris Lietavietis
Biedrība "Junior Achievement - Young Enterprise Latvija:
""Baltic DMC Group" komanda vienmēr ir spējusi atrast labāko un izdevīgāko variantu mūsu
prasībām! Vienmēr operatīva un draudzīga komunikācija. Mēs esam ļoti apmierināti ar mūsu
sadarbību - tiklīdz ir nepieciešami pakalpojumi tūrisma jomā – mēs vēršamies pie "Baltic
DMC Group"!" "
Projektu koordinatore Airita Mileika – Plūme

SIA “Digital Journey”
Esam izmantojuši "Baltic DMC Group" pakalpojumus jau vairāku gadu garumā. Pārsvarā tie
ir bijuši komandas saliedēšanas pasākumi un dažādi indiviudāli, nestandarta pieprasījumi,
piemēram, mācību nometnes.
Vienmēr saņemam ātru atbildi uz saviem pieprasījumiem, ieteikumus izdevīgākiem
risinājumiem un vienojamies par ērtu apmaksas veidu. Varam droši ieteikt sadarboties ar
šo tūrisma aģentūru.
Uzņēmuma vadītājs Jānis Birģelis

SIA “Infinitum 8”
Ik pa laikam mums ir nepieciešami tūrisma pakalpojumi, pārsvarā aviobiļetes, viesnīcas.
"Baltic DMC Group" mums palīdz iegādāties izdevīgākos risinājumus, bet tajā pašā laikā
vienmēr informē arī par riskiem un sniedz ieteikumus, lai izvēlētie tūrisma pakalpojumi būtu
droši un profesionāli. Mēs paļaujamies, ka tad, ja kaut kas ceļojuma laikā notiks, tad "Baltic
DMC Group" mums palīdzēs tikt galā ar problēmām jebkurā laikā. Mēs novērtējam to, ka
visa komunikācija notiek ar vienu konkrētu personu, jo pateicoties tam, mēs varam ātri
nokārot visu nepieciešamo braucienam.
Uzņēmuma dibinātājs Egils Boitmanis

