
Avem un raport: turismul Sibiului in ultimii zece ani. Inainte si dupa Capitala culturala
Un proiect de urmarire a unor indicatori din turism pe perioada 2001 – 2010 a fost finalizat sub titlul `
Zece ani de dezvoltare culturala la Sibiu : Capitala Culturala Europeana si dupa ea`. Proiectul a urmarit
fel de fel de aspecte, de la sexul turistilor veniti la Sibiu, la nivelul de educatie, venituri si sume chetuite
la Sibiu sau impresii despre oras.
  
  Notele date de turisti orasului au o medie de aproximativ 8,5, pe o scala de la 1 la 10. ` Peste 30% din
turistii straini au venit in 2010 in Sibiu pentru turismul cultural, comparativ cu 23% in anul 2009. Acest
fapt confirma rezultatele primului studiu care indicau Sibiul ca o destinatie turistica culturala si de
evenimente cu o tot mai mare importanta pentru turistii straini`, este una din concluziile studiului.
  
  Turismul la Sibiu, o industrie de zeci de milioane de euro
  
  `Analizand suma totala cheltuita de turistii care au vizitat orasul nostru, indiferent de locul in care s-au
cazat, se observa o crestere: in 2007 suma totala a fost 34,1 milioane de euro in 2007 si a ajuns in 2010 la
47,6 milioane de euro. Remarcabila este cresterea cheltuielilor pentru cadouri amintiri si taxe de intrare
de la 36% in 2009 la 42% in bugetul turistilor fata de 10,4 % si respectiv 15,5% media pe tara`, se arata in
studiul prezentat de reprezentatii Universitatii `Lucian Blaga` din Sibiu.
  
  Sa tot vii la Sibiu
  
  In 2001, din relativ putinii turisti care veneau atunci la Sibiu, doar jumatate spuneau ca revin in acest
oras. In ultimii doi ani lucrurile s-au schimbat mult, si acum trei sferturi declara ca au mai fost la Sibiu in
vizita. 
  
  `O treime dintre turistii sositi in Sibiu in 2009 si 2010 s-au cazat la rude sau prieteni`, este o alta
concluzie interesanta a studiului. Acesta a fost intocmit de profesorul Greg Richards de la Universitatea
Tilburg - Olanda si de profesorul Ilie Rotariu, al Universitatii `Lucian Blaga` din Sibiu.
  
  Cititi in Turnul Sfatu lui de luni o ampla prezentare a rezultatelor acestui proiect de cercetare.
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