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Gezamenlijke pitch van Travel Lifestyle Network 

 

VERKEERSBURO MIDDEN-AMERIKA ‘CATA’ NIEUWE KLANT 

BALTUS COMMUNICATIONS 

 

Het toeristisch PR-bureau Baltus Communications gaat in Nederland aan de slag voor CATA – het 

Central America Tourism Agency, het samenwerkingsverband van 8 landen in Midden-Amerika. 

Tezamen met de aanstelling van een PR-bureau in Nederland zijn ook PR-bureaus in Spanje, Frankrijk, 

Italië, Engeland en Duitsland ingeschakeld, die alle aangesloten zijn bij het internationale netwerk van 

toeristische PR-bureaus Travel Lifestyle Network. Baltus Communications is sinds 2008 aangesloten 
bij dit netwerk. 

CATA – opgericht in 2002 - omvat de landen Panama, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras en de Dominicaanse Republiek en heeft als doelstelling zich internationaal 

gezamenlijk als een prachtige vakantiebestemming te promoten. Samen sterk in plaats van ieder voor 

zich is de gedachtegang van CATA om zich als vakantie-, incentive- en congresbestemming in Europa 

te promoten”, aldus Marcel Baltus van Baltus Communications. “Als geen ander zijn wij een groot 

voorstander van samenwerken dus kunnen wij ons helemaal vinden in deze klant.” Eén van de CATA 

uitgangspunten is dat toeristen uit Europa tijdens een rondreis in Centraal-Amerika meerdere landen 

willen bezoeken. Met 29 luchthavens - en 47 zeehavens - is de regio goed toegankelijk voor toeristen 

uit Europa. 

Het Spaanse PR-bureau Promotourist is het aanspreekpunt voor CATA en coördineert de PR 

activiteiten in de vijf Europese landen. 

Toeristische informatie over Midden-Amerika op https://www.visitcentroamerica.com/ 

 

Informatie over Travel Lifestyle Network op www.travellifestylenetwork.com. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE 

Dit persbericht vindt u ook op www.baltuscommunications.nl. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met: Marcel Baltus, tel: +31 (0)70 - 365 21 23, info@baltuscommunications.com. 
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Met vriendelijke groeten, Kind regards,  

 
 

 

Marcel Baltus 

marcel@baltuscommunications.com 
www.baltuscommunications.com 

+31 (0)70 365 21 23 

 

Bautersemstraat 38  
2518 PC The Hague – The Netherlands 
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