
Sibiul la targurile de turism din Austria si Germania
Sibiul a fost prezent in ultima saptamana la doua dintre cele mai importante targuri de turism din Europa,
a anuntat, in conferinta de presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Targul de turism din Stuttgart s-a desfasurat in ianuarie, pe durata a 10 zile, iar Sibiul a fost singurul
oras reprezentat in standul Romaniei, restul expozantilor, fiind agentii de turism sau hotelieri. Noua
brosura de promovare a Sibiului a fost bine primita, reprezentantii Sibiului distribuind peste 2.500 de
materiale promotionale. 
  
  in ceea ce priveste vizitatorii standului, anul acesta au fost peste 230.000. Stuttgart fiind catalogat drept
cel mai mare targ de turism european dedicat publicului in cautare de vacante. Standul Sibiului a fost
vizitat anul acesta deopotriva de persoane varstnice, dar si de tineri sau familii cu copii. Printre
informatiile solicitate de acestia se numara modalitati de transport pana la Sibiu, posibilitatile de cazare si
masa, dar vizitatorii s-au interesat si despre evenimentele care au loc in Sibiu pe parcursul anului.
  
  Serviciul de Promovare si Dezvoltare in Cultura si Turism a inceput deja planificarea pentru prezenta
Sibiului de anul viitor la acest targ, in 2015 Romania urmand sa fie partener al CMT Stuttgart.
  
  in perioada 16 - 19 ianuarie reprezentantii Primariei Sibiu au fost prezenti la Targul de Turism de la
Viena. Standul Romaniei a expus pe fundal o imagine cu Piata Mare a Sibiului. Echipa Serviciului de
Promovare si Dezvoltare in Cultura si Turism a impartit peste 1.500 de materiale oaspetilor standului.
Vizitatorii au dorit sa afle informatii despre posibilitatile de cazare, despre obiectivele turistice si despre
diversele evenimente culturale care au loc in Sibiu, dorind astfel sa isi planifice sejurul in Sibiu in functie
de acestea.
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