
<b>ITB 2007 - "Sibiu 2007" ,  vedeta la Berlin</b>
Cel mai mare targ de turism din lume, cele mai multe agentii de turism pe metru patrat si sute de mii de
vizitatori sunt doar cateva din coordonatele evenimentului de la Berlin, unde  Sibiu, Capitala Culturala
Europeana va fi in centrul atentiei. Targul International de la Berlin, desfasurat intre 7 si 11 martie, aduna
in fiecare an toate destinatiile turistice din lume, anul acesta, capitala lui Hermann fiind in centrul atentiei
potentialilor turisti europeni. Gandite in asa fel incat sa reprezinte sigla programului " Sibiu 2007" , cele
doua elemente ale standului, unul de prezentare a orasului Sibiu iar celalalt de prezentare a judetului
Sibiu, sunt unite de un infodesk central. Aici vor fi prezentate ofertele concrete ale agentiilor de turism
din Sibiu cat si materiale informative tiparite si pliante de promovare. Pe ecrane digitale vor rula spoturile
de promovare ale Programului Sibiu CCE 2007, filme de prezentare ale orasului Sibiu si ale
imprejurimilor, imagini din Sibiu si poze ale proiectelor culturale ce vor fi derulate anul acesta. 
  
  * Capitala Culturala Europeana 2007 va fi in centrul atentiei la cel mai mare targ de turism din lume,
care se desfasoara in aceasta saptamana la Berlin. *Asociatia Judeteana de Turism are o strategie de
prezentare a Sibiului, care impleteste traditionalul cu modernul. * Nemtii vor invata sa faca oale de lut,
dar vor si dansa pe ritmuri populare, alaturi de Ansamblul  "Cindrelul Junii" . *Cei mai modernisti vor
avea la dispozitie doua touchscreen-uri, de unde vor putea accesa cele doua site-uri oficiale ale Sibiului.
  
  Promovarea la nivel european a Capitalei Culturale Europene continua cu participarea Asociatiei
Judetene de Turism la Targul International de Turism " ITB"  de la Berlin, care va avea loc in perioada 07
- 11 martie. Anul acesta, Romania participa la aceasta manifestare cu un stand turistic national cu o
suprafata de 400 metri patrati, aflat in vecinatatea Ungariei, Cehiei si Serbiei. Alaturi de Autoritatea
Nationala pentru Turism, agentia sibiana va avea un rol important in informarea si deservirea vizitatorilor
cu materiale de promovare variate despre programul  "Sibiu 2007" . Targul International de Turism de la
Berlin va oferi posibilitatea AJTS sa prezinte si oferte concrete suporturi electronice gen ecrane plasma,
unde vor rula spoturi si filme de promovare a capitalei culturale europene si a judetului Sibiu. Turistii
care vor trece pe la standul Sibiului vor putea intra in legatura virtuala cu Sibiul, prin intermediul a doua
touch screenuri cu accesare la site-urile de prezentare www.sibiu.ro si www.sibiu2007.ro. Celor pasionati
de hi-tech li se va pune la dispozitie un domeniu de Cyber Games, unde fundalul si filmele din joc sunt
din Sibiu. Standul Euro-Capitalei Culturale va atrage atentia si prin prezentari de dans popular ale
Ansamblului Folcloric  "Cindrelul Junii Sibiului" , care va fi prezent la Berlin cu patru perechi de
dansatori si sase muzicanti. Acestia voer face spectacol prin prezentarea unor elemente din dansurile
populare romanesti, germane, maghiare si rrome. Aceste prezentari de cate 10-15 minute vor avea loc la
un interval de o ora in toate cele patru zile ale targului. De asemenea, doi dintre muzicanti se vor deplasa
cantand printre standuri, starnind in acest fel interesul vizitatorilor asupra standului Sibiului. In plus,
vizitatorii standului sibian vor putea sa practice olaritul pe viu, sub indrumarea unuia din cei doi
mestesugari.
  
  ITB, cel mai mare targ din lume
  
  ITB este cel mai mare targ de turism din lume ca suprafata si ca numar de vizitatori. Editia 2006 a ITB a
fost organizata pe o suprafata de 150.000 mp si a strans 10.856 expozanti, dintre care 8.727 straini si
2.129 din Germania. Numarul de vizitatori a depasit 162.823 de persoane, din care aproximativ 95.000
fiind vizitatori specialisti. Targul de la Berlin este structurat din punct de vedere geografic, existand hale
alocate continentelor - Europa, Africa, Asia si tarile arabe, America si Caraibe, Australia/Pacific, dar si
potrivit segmentelor de piata.  Produsele turistice prezentate sunt extrem de diverse. Romania participa la
acest targ din anul 1970.
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