
 

C o m u n i c a t  d e  p r e s ă  

Visa redă strălucirea sărbătorii 
tradiţionale a dragostei 

• În data de 24 februarie, de Dragobete, Visa reuneşte două tradiţii: sărbătoarea tradiţională 
românească a iubirii, Dragobete, şi dansul tradiţional al iubirii, tangoul argentinian, care la 
începutul secolului XX devenea popular şi în saloanele Bucureştiului, iar acum câştigă teren în 
rândul tinerilor 

• Consumatorii care vor plăti cu cardul Visa în locaţiile selectate vor fi răsplătiţi prin tragere la 
sorţi cu premii speciale, constând în lecţii de tango  

 

Bucureşti, 23 februarie 2006 – În seara de Dragobete, sărbătoarea tradiţională românească a 

dragostei, consumatorii din locaţii centrale din Bucureşti – cum ar fi restaurantele Byblos şi 

Grand Café Galleron – vor avea şansa să se bucure de demonstraţii de tango argentinian, 

oferite de Visa. Mai mult, cei care plătesc consumaţia cu cardul Visa pe parcursul acestei zile 

pot aspira să devină adevăraţi “tangueros”, întrucât vor avea posibilitatea să câştige premii 

constând în lecţii de tango.  

 

“Dintotdeauna, Visa a fost consecventă credinţei sale că este o organizaţie globală care 

acţionează local – de aceea, tradiţiile şi obiceiurile din fiecare ţară în care Visa este prezentă 

sunt importante”, a declarat Cătălin Creţu, vicepreşedinte Visa International CEMEA. Acest 

eveniment, Milonga de Dragobete, este un exemplu al modului în care Visa înţelege să ofere 

posesorilor de carduri – dar şi bucureştenilor în general – posibilitatea să se simtă speciali, să 

se bucure de strălucirea unei sărbători tradiţionale a iubirii”.  

 

Dragobete este un personaj mitologic asemănător cu Eros sau Cupidon şi este diferit de Sf. 

Valentin. Dragobete este portretizat ca un bărbat chipeş, vesel şi plin de viaţă. Tradiţia vine de 

la vechii daci, pentru care Dragobete simboliza protectorul pasiunii celor care se întâlnesc în 

această zi. Conform tradiţiei, dragostea născută de Dragobete va dura tot anul.  

 

Tango-ul a apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea în Argentina, ca rezultat al unei combinaţii 

de influenţe culturale dintre cele mai diverse. De la începutul secolului XX, până astăzi, tango-ul 

rămâne un fenomen social şi cultural, iar comunităţile de tango s-au dezvoltat în toată lumea.   



 

Consumatorii dornici să încerce primii paşi de tango în seara de Dragobete vor primi un CD cu 

tangouri argentiniene celebre, inclusiv tangouri româneşti binecunoscute, care sunt, ca stil şi 

compoziţie, tangouri argentiniene – cum ar fi “Zaraza” sau “Adio, doamnă”.  

 

Partenerii Visa în această iniţiativă specială sunt profesori şi studenţi ai TangoTangent, un club 

de tango din Bucureşti care predă lecţii de tango argentinian.  

 

 

### 
 
Despre Visa  
Visa International este o asociaţie formată si deţinută de 21.000 de bănci membre. Aceste bănci au emis 
peste un miliard de carduri Visa în toată lumea, pe care se tranzacţionează US$ 3 mii de miliarde pe an 
în peste 150 de ţări.   
Rolul Visa nu este de a face profit ci să ofere soluţii de plată pentru băncile membre, oferindu-le 
posibilitatea să emită carduri şi să proceseze tranzacţiile prin carduri Visa la comercianţi. Produsele Visa 
emise de bănci sunt mai sigure, mai convenabile şi mai eficiente decât numerarul. În plus, ajută la 
bancarizarea populaţiei şi la creşterea fondurilor disponibile pentru împrumuturi, motorul unei economii în 
dezvoltare.  
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