
 

Remus Serban       
   
Antreprenor, Centrul Vechi Turism SRL                               

Presedinte Asociatia “Protectia Lacului Baneasa” – APLB    
 
Născut la 05/07/1969 la Bucuresti, in sectorul 5 

 
Căsătorit cu Luminita Serban, Economist, Director 

Financiar  
 
Adresa: Str. Nuferilor 73, sector 1, Bucuresti  

Telefon: 0744351025 
Email: remus.serban@victormedia.ro 
 
        

  

Profil  
 

Antreprenor, dupa o cariera de 20 ani in diverse corporatii, cu o experienta 
in marketing si vanzari. Am lucrat in transporturi aero internationale pentru 

o perioda de 4 ani, la UPS - lider mondial in transportul de marfuri si 
curierat, si apoi pentru 15 ani in industria jocurilor video, la Ubisoft 
Entertainment (companie multinationala cu peste 2,000 de angajati in 

Romania).  
Din 1992, referent la Romatrans SA – reprezentant UPS in Romania.  

Din 1996, director de marketing si vanzari la Ubisoft Entertainment S.A. - 

lider mondial in productia de jocuri video pentru PC și console. 
În 2011 am renuntat la corporatie si am decis sa incep o cariera de 
antreprenor in vanzari accesorii pentru computer si console video, iar din 

2015 am inceput sa dezvolt o afacere in domeniul turismului. 
 

 
 

Experienţa profesională  
 

2015 – până în prezent: Centrul Vechi Turism SRL, asociat.  
 

• Centrul Vechi Turism SRL este o firma cu capital privat integral 
romanesc, care are ca obiect de activitate servicii de cazare. 

Clientii sunt turisti, in special straini. Colaborare cu booking.com si Airbnb, 
cu aprecieri foarte bune din partea clientilor pentru serviciile oferite. 
 

Ianuarie 2011 – iulie 2015: Victor Media SRL, asociat. 

 

• Activitate de import si distributie de accesorii pentru PC si console 
video.  

• Dezvoltarea unei retele interne de distributie, colaborare cu clienti 
precum Altex, e-mag, etc. 
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Iunie 1996 – decembrie 2010: Ubisoft Entertainment SA, director marketing 

si vanzari. 

• Ubisoft Entertainment este lider mondial in productia de jocuri video 

pentru PC și console, cu filiale in peste 20 de tari. Primul studio de 
productie in afara Frantei a fost deschis la Bucuresti in 1992.  

• Start-up in Romania pentru vanzarile de jocuri si accesorii pentru PC 
si console, prin distribuirea acestora catre mari retaileri: Carrefour, Metro, 
Selgros, Altex/Media Galaxy, Diverta. 

 

• Activitate de marketing pentru promovarea a zeci de jocuri si accesorii 
video, lansari de produse. 

• Promovare de produse in revistele de specialitate, organizarea de 
activitati de cross- marketing cu retele de distributie de presa.  

• Organizarea si conducerea departamentului de vanzari si marketing.  
 
 

Aprilie 1992 - Iunie 1996: Romtrans SA, reprezentant UPS in Romania. 
 

• 1992 - Referent logistica si transporturi aero internationale, servicii 
curierat international.  

• 1995 - Account manager pentru diversi parteneri din Germania, 
Belgia, UK. 

• Comunicarea cu partenerii si clientii, derularea activitatilor de import, 
formalitati vamale si livrare, derularea operatiunilor financiare in relatia cu 

partenerii. 
 
 

 
Studii   
  

• Septembrie 1992 - Iunie 1993: Centrul de perfectionare si management 

pentru Comertul International – Bucuresti  
• Septembrie 1984- Iunie 1988: Liceul Octav Onicescu, Bucuresti  

 

 
 
Traininguri si cursuri: 
 

• Competente antreprenoriale - perfectionare - CEED Romania - mai 

2015 
 

  

 
 
 



Limbi străine  

Romana: limba materna 
Engleza: foarte bine  

 
 
 

Calitati personale si competente  

 

Excelente calitati de comunicare, rezistenta la lucrul in conditii de stres, 
lucrul in echipa, bun organizator, pro-activ, capacitate de invatare si 

asumare de responsabilitati. 

 

 

 

Informatii suplimentare  

Permis de conducere categoriile A, B si C 
Domenii de interes: muzica, design, motociclism, calatorii.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


