ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

Η Ρουμανία βασική στόχευση της Νομαρχίας Λάρισας για την προσέλκυση
τουριστικού ρεύματος.
Η αναδυόμενη τουριστική αγορά της Ρουμανίας των 23 εκατομμυρίων κατοίκων αποτελεί
βασική στόχευση της Ρουμανίας Λάρισας.

Μετά την πρόσφατη επίσκεψη στο Βουκουρέστι, όπου διαπιστώθηκαν οι θετικές
προοπτικές για το νομό, η Νομαρχία Λάρισας μετείχε και στη Διεθνή Έκθεση που
διοργανώθηκε στη γειτονική χώρα.

Ήδη, οι πρώτοι Ρουμάνοι τουρίστες έκαναν την εμφάνιση τους τα τελευταία χρόνια και στο
ν. Λάρισας και ευελπιστείται ότι με τη βελτίωση των οδικών υποδομών της Βουλγαρίας και
την άνοδο του εισοδήματος των κατοίκων της Ρουμανίας, η πιο πάνω αγορά μπορεί να
αποτελέσει σημαντική δεξαμενή άντλησης σταθερού ρεύματος επισκεπτών.

Η Νομαρχία Λάρισας συμμετείχε για 6η φορά στην τουριστική έκθεση του Βουκουρεστίου
«Rom-Expo»> που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως και τις 26 Οκτωβρίου.

Σε ένα περίπτερο 300 τ.μ του ΕΟΤ η Νομαρχία Λάρισας με δικό της σταντ πρόβαλε το Νομό
Λάρισας μοιράζοντας έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Όλυμπο και στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει
στον επισκέπτη η ορειβασία, αλλά και στα παράλια του Νομού Λάρισας η συμμετοχή της
Νομαρχίας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που επισκέφθηκε την έκθεση.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που έκαναν στάση στο σταντ της Νομαρχίας Λάρισας για να
αντλήσουν πληροφορίες για το νομό και για τις τουριστικές δυνατότητες που μπορεί να
προσφέρει στον επισκέπτη.

Φέτος για πρώτη φορά άρχισε να λειτουργεί στο Βουκουρέστι το γραφείο του ΕΟΤ και η
διαφημιστική καμπάνια της Ελλάδας στη γειτονική χώρα από την πλευρά του Υπουργείου
Τουρισμού ήταν ιδιαίτερα έντονη.
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Διαφημιστικά σποτ της Ελλάδας με διάφορους τουριστικούς προορισμούς δέσποζαν σε
κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Ρουμανίας.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Τουρισμού κ.Άρης Σπηλιωτόπουλος ο οποίος
επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα, ο πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Αθ. Οικονόμου και ο διευθυντής του
γραφείου του ΕΟΤ στο Βουκουρέστι κ. Νίκος Διακολιός.
Τη Νομαρχία Λάρισας εκπροσώπησαν η πρόεδρος της Ν.Ε.Τ.Π κ. Βαρβάρα Ζαχαρακούλη, η
υπάλληλος της Νομαρχίας κ. Αθηνά Μπουτκάρου.
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