
<b>Bursa Internationala de Turism - 140.000 de vizitatori la standul sibian</b>
Aproximativ 140.000 de persoane au vizitat, anul acesta, standul Sibiului, amenajat in cadrul uneia
dintre cele mai prestigioase manifestari pentru turism – Bursa Internationala de Turism.
  
  Sibiul a fost prezent, intre 11 si 15 martie, la cea mai mare Bursa Internationala de Turism (ITB Berlin
2005), manifestare anuala organizata in Germania. Anul acesta, bursa a reunit peste 10.000 de expozanti,
din 180 de tari, si a atins un numar record de vizitatori - peste 140.000. Sibiul a facut parte din standul
turistic al Romaniei, alaturi de alte regiuni turistice, cum ar fi Maramures, Bucovina sau Banat. Echipa
sibiana s-a prezentat sub titulatura Asociatiei Turismul Sibian si a fost formata din reprezentanti ai
Primariei Sibiu – Centrul de Informare a Turistilor si membri ai Asociatiei Turismul Sibian.
  
  La standul sibian au fost prezentate oferte turistice ale orasului si ale judetului, iar pe parcursul celor
cinci zile, info-desk-ul sibian a fost accesat de aproximativ 4.000 de vizitatori. Acestia s-au interesat de
zona Sibiului, sub aspect cultural, istoric si turistic, majoritatea informandu-se si de perspectivele turistice
ale Sibiului pentru anul 2007, cand orasul va fi Capitala Culturala Europeana.
  In urma unui contract incheiat cu echipa manageriala a Centrului Expozitional Berlin, Sibiul va face
parte, la editiile viitoare, din 2006 si 2007, din Hala Oraselor Culturale, pavilion special amenajat pentru
promovarea cultural-turistica a oraselor nominalizate capitale culturale europene. Pe durata
evenimentului, au fost prezentate reportaje ample in presa germana despre potentialul turistic sibian, cu
referire directa asupra momentului 2007. 
  
  Misiunea delegatiei sibiene a fost evidentiata si de oficialii germani si romani care au vizitat bursa de
turism. Astfel, Susanne Kastner, presedinta grupului de prietenie romano–german din cadrul
Parlamentului German si Marius Crivtonencu, noul ministru secretar de stat, presedintele Autoritatii
Nationale pentru Turism, au vorbit despre Sibiu ca despre o destinatie interesanta in oferta turistica si
culturala internationala si un reper important pentru anul 2007. Reclama si imaginea internationala buna
este una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Sibiul, impuse de comunitatea europeana in
momentul cand a acordat statutul de Capitala Culturala in 2007. Din alt punct de vedere, numarul mare de
vizitatori arata ca Sibiul devine din ce in ce mai mult, una dintr tintele favorite ale turistilor straini. Acest
lucru va duce la cresterea incasarilor din activitatile de turism dar va obliga administratiile locale sa
investeasca in infrastructura pentru a oferi posibilitatea dezvoltarii zonelor turistice.
  
  Sibiul va face parte, la editiile din 2006 si 2007, din Hala Oraselor Culturale, pavilion special
amenajat pentru promovarea cultural-turistica a oraselor nominalizate capitale culturale
europene.
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