
Targul de Craciun s-a incheiat. Urmatorul - la Pasti
Aproximativ 200.000 de persoane au vizitat cea de-a patra editie a Targului de Craciun, care s-a incheiat
in primele zile ale anului 2011, iar 170.000 de oameni au cumparat produse de aici. 
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, apreciaza ca a fost un targ bun, cu multe spetacole, evenimente de
strada, concerte si multi vizitatori. 
  
  La cea mai mare editie de pana acum, cu 69 de casute, conform estimarilor comerciantilor, media zilnica
a cumparatorilor, la fiecare din comercianti, a fost de aproximativ 80 de persoane, ceea ce inseamna ca
peste 170.000 de persoane au achizitionat produse din Targul de Craciun, in cele peste 30 de zile cat a
durat, si aproximativ 200.000 l-au vizitat. 
  
  80% dintre comerciantii de anul acesta si-au exprimat deja dorinta de a participa la editia urmatoare. 
  
  Anul acesta pe scena Targului de Craciun din Sibiu au urcat nu mai putin de 20 de ansambluri si grupuri
folclorice din intreaga tara alaturi de Ansamblul Folcloric "Margaritare " din Republica Moldova, doua
coruri bisericesti (Corul Catedralei Mitropolitane "Timotei Popovici" din Sibiu si Corul Bisericii "Ştefan
cel Mare"), au fost spectacole de Teatru si numeroase concerte de colinde sustinute de elevi si studenti.
Grupul Vocal Acapella a fost si el o prezenta speciala in cadrul programului cultural al Targului. Anul
acesta, organizatorii au pus accent pe promovarea traditiilor po¬pulare si a artistilor locali din Sibiu si
imprejurimi, care au evoluat alaturi de invitatii din alte zone. 
  
  Mos Craciun a sosit si el in Piata Mare in 24 decembrie si a daruit cadouri la aproximativ 300 de copii.
in jur de 100 de pungute de cadouri au fost oferite si copiilor care au colindat pe scena Targului. 
  
  Anul acesta organizatorii au construit si un site nou de prezentare, bilingv, care a oferit posibilitatea
vizita¬torilor sa arunce si o privire virtuala in Targul din Piata Mare. De la activarea site-ului si pana la
inchiderea Targului acesta a avut 67.053 de vizite, dintre care 11.000 utilizatori unici. Cei interesati sa
ofere un feedback organizatorilor au putut sa completeze un formular in care sa impartaseasca opiniile lor
despre Targ. 
  
  Pe langa promovarea pe site-ul propriu, anul acesta Targul din Sibiu a fost promovat si la nivel
international pe site-uri specializate. 
  
  Editia de anul acesta a fost deschisa in perioada 28 noiembrie 2010 - 2 ianuarie 2011 si a fost organizata
de Fundatia Au-Ro Austria Pro Romania si cofinantata de catre Consiliul Local Sibiu, prin Primaria si
Casa de Cultura a Municipiului Sibiu. 
  
  Targ extins de Pasti 
  
  Organizatorii si-au anuntat deja intentia de a mentine traditia Targului de Craciun de la Sibiu si spun ca
va exista si editia a cincea, dar intre timp, va fi organizat si Targul de Pasti, care va fi anul acesta intr-un
format mai extins. 
  
  Anul trecut, spre exemplu, Targul de Pasti s-a desfasurat pe Bulevardul Nicolae Bal¬cescu si a avut
dimensiuni relativ mici. 
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