Община Балчик ще участва в Пилотното издание на
„Каталог на българския туризъм”
Община Балчик ще участва с обща информация в Пилотното
издание на „Каталог на българския туризъм”, което ще бъде представено
на Пролетното туристическо изложение в най-големия румънски панаирен
център Ромекспо от 25 до 28 март 2010 г. Чрез специален щанд двата
варианта на Каталога ще се предлагат на посетители в изложението, а
отделно ще бъдат изложени и допълнителни рекламни материали на
туристически обекти от Каталога.
Изданието ще се разпространява в Румъния чрез ANAT (Асоциация
на
румънските
туристически агенции),
браншови сдружения,
трансгранични бизнес центрове, регионални камари и туристически
информационни центрове, както и чрез офиса на БРТПП в Букурещ.
Значителен брой от готовите каталози ще бъдат изпратени директно до
румънски туристически агенции и туроператори.
Проектът „Каталог на българския туризъм”, предназначен за
румънски туристи е по инициатива на Българо-Румънска Търговско
Промишлена Палата (БРТПП). Целта на инициативата е професионално
представяне на България като атрактивна дестинация за румънските
туристи и популяризиране на българските туристически обекти във
всичките им разновидности пред широка и специализирана аудитория в
Румъния. Каталогът е отговор на нарастващия интерес от страна на
румънски туристи към България - през първите осем месеца на 2009 г., 660
955 румънци са посетили България, което подрежда Румъния на първо
място по чуждестранни туристи в нашата страна.
Каталогът ще се разпространява в два варианта – печатен и
електронен. И двата варианта ще предоставят възможност за лесно
идентифициране на обекти и места в зависимост от индивидуалните
предпочитания на желаещите да посетят България граждани на северната
съседка. Информацията в „Каталог на българския туризъм” ще е преведена
на румънски език и ще бъде включено представяне на забележителности в
България. Каталогът ще се разпространява безплатно в Румъния.
Проектът ще продължи през 2010 г. с изграждане и реклама на
интернет страница, която ще служи като онлайн платформа за представяне
на български туристически обекти в Румъния, като ще има предвидена
възможност за динамично управление на съдържанието. По този начин
румънски туристи ще имат по-лесен и бърз достъп до актуална
информация и оферти, а географията на българския туристически сектор
ще се разшири за тях.
Български туристически обекти могат да се регистрират на адрес
http://www.brcci.eu/new/bg/bgtour.php за включване в „Каталог на
българския туризъм” до 20 февруари 2010 г.

