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Comunicat de presă
Pe zi ce trece, Judeţul Vâlcea se promovează tot mai mult la nivel naţional şi
regional
09 septembrie 2011
Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean este beneficiarul proiectului Promovarea
potenţialului turistic al judeţului Vâlcea finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major
de Intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi
consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a
activităţilor de marketing specifice.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea vizibilităţii judeţului
Vâlcea ca destinaţie de succes pentru practicarea turismului balnear, cultural, monahal, de
afaceri şi aventură, turismul local reprezentând factorul principal care stimulează dezvoltarea
economică a judeţului Vâlcea şi a regiunii Sud - Vest Oltenia, într-o manieră în care bogăţiile
sale naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate şi păstrate pentru
generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.
Una dintre principalele activităţi ale proiectului constă în participarea la diferite
manifestări locale, regionale şi naţionale cu specific turistic, la care să fie expuse şi distribuite
materiale de promovare tipărite (cărţi poştale, ilustrate, bannere, pliante, panouri), a unui
film turistic al judeţului, obiecte promoţionale (magneţi, farfurii de ceramică şi ţesături
personalizate etc.), realizate prin proiect.
Pentru promovarea acestor acţiuni, în perioada 02 - 04 septembrie 2011,
reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea au participat la Târgul Naţional de Turism Rural de
la Albac, judeţul Alba, precum şi la cea de-a V - a ediţie a Sărbătorilor Argeşului şi
Muscelului, Judeţul Argeş. În cadrul acestor evenimente, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a
prezentat cu câte un stand expoziţional prin care s-a promovat potenţialul judeţului Vâlcea din
punct de vedere turistic, în scopul susţinerii tradiţiilor şi folclorului, resurselor naturale,
materiale, umane, a tradiţiilor istorice şi interculturale. Atât turiştii aflaţi în staţiune cât şi cei
în tranzit au vizitat standul amplasat în zona centrală a locaţiei de manifestări, fiind informaţi
despre anumite subiecte expuse în materialele de promovare şi îndrumaţi spre a le exploata.
Pentru informaţii suplimentare poate fi contactată doamna director executiv
Carmen Alexandrescu, manager general al proiectului sau domnişoara consilier Adelina Anuţa,
responsabil promovare, la telefon 0250.732.901, fax 0250.739.772.
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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