Scurtă prezentare consultanţi internaţionali
Richard Batchelor - Şeful echipei de experţi internaţionali
A ocupat mulţi ani funcţii de conducere la Autoritatea Britanică de Turism la Londra dar şi din
lumea intreagă. Activitatea sa de consultanţă s-a concentrat asupra administraţiilor naţionale
de turism în vederea dezvoltării strategiilor şi a procedurilor operaţionale. A fost implicat în
peste 30 de proiecte internaţionale în ţări din Europa, inclusiv Europa Centrala şi de Est
(Croaţia, Bulgaria, Moldova şi Polonia), America de Nord, Asia şi Africa.
Robert G. Cleverdon - Expert Marketing
A activat timp de peste trei decenii în calitate de consultant în domeniul excursiilor, turismului
şi activităţilor cu caracter recreaţional, oferind serviciile sale centrelor turistice pentru
încurajarea, înfiinţarea şi funcţionarea activităţilor turistice specifice acestora. A asigurat
elaborarea planurilor de marketing şi coordonarea în cadrul programelor atât în sectorul public
cât şi în cel privat în toate ţările lumii. A fost implicat în peste 50 de proiecte internaţionale în
Europa, inclusiv Europa de Est (România - a participat la elaborarea primului Master Plan - şi
Bosnia Hertegovina), America de Nord, Asia şi Africa. A fost consultant de specialitate în
cadrul mai multor proiecte multinaţionale.
James T. Fletcher - Expert Analiză Economică
Specialist în dezvoltarea turismului, în investiţii în turism şi în economia turismului timp de
aproape 30 de ani, cu o bogată experienţă în activitatea din domeniul industriei turistice şi
hoteliere prin proiecte derulate în întreaga lume. Responsabilităţile sale au inclus determinarea
impactului asupra economiei şi aspectele investiţionale, în cadrul unor proiecte de dezvoltare a
unor planuri master pentru turismul naţional şi regional. A participat la peste 40 de proiecte
internaţionale derulate în Europa (Cipru, Italia, Olanda, Portugalia, Suedia) inclusiv Europa de
Est (Albania), Asia, Africa.
James Flannery - Expert Dezvoltare Instituţională
A lucrat pentru asociaţii profesionale din industria turismului (de la hotelărie la turism rural)
specializându-se în dezvoltarea concretă a parteneriatelor public/privat dar şi al celor
public/public. A fost consultant în circa 15 proiecte internaţionale în Europa inclusiv Europa
Centrala şi de Est (Ucraina, Bulgaria), Africa, Asia concentrandu-se asupra organizării şi
consolidării instituţionale.
James Craig Jessamine - Expert Acces, Infrastructură
Specialist în amenajarea teritoriului, proiectant urbanist şi arhitect cu peste 20 de ani de
experienţă internaţională în realizarea de studii de specialitate în domeniul turismului, în
derularea proiectelor de dezvoltare a unităţilor hoteliere şi a centrelor de conferinţe, în proiecte
de dezvoltare industrială şi studii de urbanism. A participat la peste 25 de proiecte internaţionale
în Europa, inclusiv Europa de Est (Albania), Africa, Asia.
Walter Lodewijk SchulIer tot Peursum - Expert Dezvoltarea Resurselor Umane
Ca formator în sectorul turism, hoteluri şi restaurante în general şi în formarea formatorilor,
el s-a specializat în dezvoltarea şi îmbunătăţirea experienţei instituţiilor de' formare a adultului în
turism pentru a răspunde cerinţelor pieţei. A fost implicat în peste 20 de proiecte internaţionale
în Europa, inclusiv Europa de Est (Moldova, Rusia), Asia şi Africa.
Trebuie subliniat faptul că absolut toţi consultanţii internaţionali implicaţi în proiectul elaborării
Maşter Planului pentru dezvoltarea turismului din România au participat la multe proiecte
internaţionale derulate de către organisme specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau în
proiecte internaţionale cu participări ale unui număr mare de state membre ale Naţiunilor Unite.

