Participarea CNR UNESCO la cea de-a 26-a ediţie a Târgului de Turism al României
3 – 6 noiembrie 2011, Centrul Expoziţional Romexpo Bucureşti

Romexpo organizează in perioada 3 – 6 noiembrie 2011, in Centrul Expoziţional Romexpo – Pavilioanele C1, C2 si C3,
cea de-a 26–a ediţie a Târgului de Turism al României. Comisia Naţională a României pentru UNESCO participă anul
acesta cu un stand de 24mp, fiind unul dintre partenerii ROMEXPO (Pavilion C1 – stand 35).
România va fi reprezentată la TTR Toamna 2011 de Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale, peste 17 consilii
judeţene şi primării, asociaţii patronale şi profesionale precum ANTREC sau OPTBR.
Cea de-a 26-a ediţie punctează diverse forme de turism, de la turism cultural până la turism balnear, medical sau
turism de aventură şi reuneşte staţiuni turistice şi complexe balneare, parcuri de aventură, servicii financiare şi de
asigurări, IT şi sisteme de rezervări, reprezentanţi din sistemul de invăţămant şi formare profesională in turism,
cultură şi agrement, edituri şi publicaţii de profil, pensiuni sau hoteluri etc.
Vizitatorii vor regăsi in pavilioanele C1 şi C3, oferte pentru vacanţa de iarnă şi Revelion 2012, dar şi cazare pe nave
fluviale sau litoral, de la agenţii de turism şi tour operatoare din România şi străinătate, precum Booking.com,
Christian Tour, J’Info Tours şi multe altele.
Nici participarea internaţională nu este mai prejos, America Latină este reprezentată oficial de 8 ţări, Japonia
participă pentru prima oară la Târgul de Turism al României, India aduce culoare in pavilionul C3 dedicat
participărilor internaţionale şi Bulgaria, Turcia, Croaţia, Austria, Republica Moldova şi Egipt sunt nelipsite.
Organizatorii au pregătit vizitatorilor specialişti şi nu numai o serie de conferinţe şi seminarii in colaborare cu
partenerii evenimentului, dar şi lansări de carte şi două expoziţii de fotografie divers colorate – Veneţia in alb negru
versus Satul Românesc.
Târgul de Turism al României – Toamna 2011 este un eveniment organizat in colaborare cu Camerele de Comerţ şi
Industrie din România, CNR UNESCO, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc, Televiziunea Travel Mix şi Asociaţia Turism Verde.

MANIFESTĂRI CONEXE - TTR TOAMNA 2011
JOI 3 NOIEMBRIE
PAVILION C2
11.00 - DESCHIDEREA OFICIALĂ
11.30 – 12.00 - Program artistic - Ansamblului de cântece şi dansuri populare "Moştenitorii" din comuna Pietrari,
judeţul Vâlcea
CENTRUL DE PRESĂ
12.00 - 14.00 - CCI NEAMT - Dezvoltarea turismului din Piatra Neamţ prin promovarea activităţilor de marketing şi a
produselor cu specific local
SALA DE CONFERINŢE – PAVILION C3
13.00-13.30 -TRAVEL MIX-Sistem Travel Teleshopping–O nouă formă de promovare a ofertelor de turism
14.00 - 15.00 - TRAVEL BANK - Lansarea oficială a cărţii "Brandul Ospitalităţii" autor Cristian Caramidă. Eveniment
realizat in colaborare cu Travel Bank şi ROMEXPO
15.30 – 17.00 - ASOCIAŢIA TURISTICĂ SIGHIŞOARA - “Monumentele istorice şi bisericile fortificate din Sighişoara şi
imprejurimi”
VINERI 4 NOIEMBRIE
CENTRUL DE PRESĂ
12.00 – 13.30 - CCIR - Seminarul „Modul de accesare a fondurilor europene in cadrul Programului Operaţional
Regional: Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.2.

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi
pentru creşterea calităţii serviciilor turistice”
13.30 – 14.30 - CCIR - Seminarul „Arbitrajul - modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale”
15.00 – 16.00 - ASOCIAŢIA TURISM VERDE - "Sisteme europene de identificare a turismului verde"
16.00 – 17.30 - UNESCO - Simpozion “Turismul cultural durabil in siturile UNESCO ale Patrimoniului Mondial”.
Organizatori - CNR UNESCO in parteneriat cu Programul România Frumoasă, PNUD, Guvernul României şi
Romexpo. Moderatori - Arh.Cătălina PREDA, expert MCPN, preşedinte al Programului România Frumoasă, ing.
Şerban URSU, expert CNR UNESCO
SALA DE CONFERINŢE – PAVILION C3
11.00 - 14.00 - Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc-"Priorităţile patronatelor din turism pentru anul 2012"
14.00 - 18.00 - ANTREC - Decernarea premiilor "Margareta de Aur"
SÂMBĂTĂ 5 NOIEMBRIE
SALA DE CONFERINŢE – PAVILION C3
11.00 - 12.00 - ASOCIAŢIA TURISM VERDE - "Turism verde - Model de producţie curată in turism"
12.00 - 13.30 - EXPLORE MEDICINE TV - “Impactul promovării turismului prin spoturi de prezentare video”
DUMINICĂ 6 NOIEMBRIE
SALA DE CONFERINŢE – PAVILION C3
11.00 - 14.00 - Reţeau Naţională a Muzeelor din România - “Ce facem astăzi la muzeu?" - un workshop despre ce ne
place şi ce nu ne place la muzeu, despre ce am schimba ca vizitatori dacă am avea posibilitatea
14.30 - 15.30 - ASOCIAŢIA TURISM VERDE "Cum să devin consumator responsabil de servicii turistice"
EXPOZIŢII DE FOTOGRAFIE @ TTR TOAMNA 2011
* “VENEZIA, pasaje, năluci, ocheade”– PAVILIONUL C3 - Fotograf Iulian Ignat
* “Redescoperă satul românesc" - PAVILIONUL C1 - Expoziţie organizată de revista Satul – stand 31

Program de vizitare:
• 03 - 05 noimebrie - orele 10.00 - 18.00
• 06 noiembrie - orele 10.00-16.00

