
Informacje dotyczące firm PRO TOURA Holding GmbH i ProFlight GmbH

W roku 1992 firmę PRO TOURA  założył kapitan lotnictwa Lufthansy pan Walter Drasl. Od początku 
w  centrum  zainteresowania  firmy  były  unikalne   imprezy.  Każdemu  indywidualnemu  klientowi 
turystycznemu  przedstawiano  indywidualny  program  podróży.  Zainteresowane  grupy  jeździły  w 
Formule 3 samochodami wyścigowymi podczas kursu formuły wyścigów w Wachau,  zaś w Rosji 
musiały radzić sobie ze stanem nieważkości podczas lotu grawitacyjnego lub kierować samolotem 
pasażerskim na fotelu pilota na symulatorze lotów Lufthansa Flight Training (LFT).

W roku 1999 firmy LFT i PRO TOURA założyły wspólne przedsiębiorstwo (udziały 50/50) – spółkę 
ProFlight GmbH. Celem ekonomicznym przedsiębiorstwa jest sprzedaż potencjału symulatorów, który 
nie jest  wykorzystywany przez zawodowych pilotów na rzecz osób prywatnych nie posiadających 
umiejętności latania.  LTF udostępnia symulatory dla pilotów pracujących w ProFlight oraz całego 
back – office.

Dzięki  tej  koncepcji  zyskujemy z  jednej  strony większe wykorzystanie  symulatorów lotu wartych 
miliony, zaś z drugiej – amatorzy będą mogli spełnić swoje  wyjątkowe marzenia o locie w fotelu 
pilota.  Obecnie  ponad  100  pilotów  pracuje  na  rzecz  ProFlight  w  takich  miejscach  jak  Berlin, 
Frankfurt,  Monachium,  Wiedeń  i  Zurych,  prowadząc  loty  dla  ponad  4.000  klientów  na  40 
symulatorach Full Flight wszystkich typów samolotów jakie latają w koncernie Lufthansa i innych 
liniach lotniczych. Prezesem firmy jest pan Walter Drasl z prawem wyłącznego reprezentowania. Pod 
jego kierownictwem firma ProFlight rozwinęła się na firmę wiodącą w Europie.

Struktura klientów obejmuje klienta indywidualnego, który otrzymuje z jakiejś szczególnej okazji bon 
ProFlight aż po firmy pragnące zaoferować swoim klientom bogate przeżycia oraz  przedsiębiorstwa, 
których  celem jest  wsparcie   pracy zespołowej,  komunikacja  i  podejmowanie  decyzji  w  kręgach 
zawodowych.

W roku 2001 Walter Drasl przeniósł model firmy z niewykorzystywanym potencjałem na 2.500 m2 do 
hali  LFT Emergency Traningshalle.  Jest  to  miejsce,  gdzie  codziennie,  załogi  lotnicze  z  ok.  150 
światowych  linii,  doskonalą  do  perfekcji  wszystkie  możliwe  przypadki  awaryjne  na  pokładzie 
samolotu. Odbywa się to w czasie wolnym od pracy w autentycznym otoczeniu w formie wieczorów 
galowych,  prezentacji  wyrobów  i  imprez  z  ilością  osób  do  500.  Podczas  wieczorów  uczestnicy 
spotkań  mogą  brać udział w lotach w kabinach symulatorów ważących do 70 ton, które nigdy się nie 
zapomni. Czy będzie to lądowanie awaryjne, przerwany start lub awaryjne wodowanie – to wszystko 
umożliwia  symulator.  Alternatywnie  uczestnicy  mogą  ukończyć  kurs  testowy  przy  kokpicie 
symulatora lub wysłuchać z zachwytem niezwykle interesującego wykładu kapitana.

PRO  TOURA  jest  dzisiaj  wyłącznym  partnerem  LFT  w  centrach  szkoleniowych  Frankfurtu, 
Monachium i  Wiedniu.  Znaczące firmy z całej  Europy i  wszystkich niemieckich firm DAX były 
gośćmi w Centrum Lufthansa Fligth Trannings Center we Frankfurcie.  Dzięki inteligentnej polityce 
firmy po 10 latach popyt na takie niezwykłe miejsca nie słabnie.
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