Ciuc Premium si Groove Hour lanseaza "i-Tour Schi"
Locul desfasurarii: Sala 120, Consiliul Judetean Brasov
Organizator: Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Brasov si Groove Hour

Ciuc Premium ?i Groove Hour, ?n parteneriat cu Federa?ia Asocia?iilor de Promovare
Turistic? din Rom?nia lanseaz? ?mpreun? cu Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea
Turismului Bra?ov (APDT Bra?ov), ?n data de 22 decembrie, la Bra?ov, cel mai amplu
proiect de informare turistic? dedicat sporturilor de iarn?. ?n sezonul de iarn? 2010-2011, 78
de p?rtii omologate din 11 jude?e din ?ar? vor fi promovate pe pliante turistice prin
intermediul proiectului na?ional de informare ?i promovare turistic? i-Tour. Ele sunt puse
gratuit la dispozi?ia turi?tilor prin bun?voin?a Ciuc Premium, partener ?n cadrul proiectului
i-Tour al doilea an consecutiv. "Ciuc Premium este o bere dintr-o mie, iar pentru
consumatorii ei conteaz? doar gustul. Ne-am asociat proiectului i-Tour pentru c? este un
proiect unic ?n ?ar?, care pune ?n valoare patrimoniul turistic na?ional ?i astfel stim ca vom
comunica ?n special cu oamenii care apreciaz? lucrurile cu adev?rat esen?iale." a declarat
R?zvan ?ucaliuc, Brand Manger Ciuc Premium "Sezonul de schi 2010 - 2011 debuteaz?
anul acesta cu proiectul i-Tour extins la nivel na?ional ?i online pe www.i-tour.ro. Ne-am
respectat angajamentul pe care ni l-am asumat fa?? de turi?ti ?i parteneri ?n sezonul estival
din acest an ?i am extins re?eaua de standuri Groove Hour cu 125 de puncte. Acum turi?tii
afla?i ?n peste 30 de localit??i, din 11 judete vor beneficia de h?r?i gratuite ale p?rtiilor
omologate, h?r?i ale sta?iunilor ?i ora?elor apropiate, fiecare cu obiectivele turistice de
vizitat, aflate la recep?ie sau ?n centrele de informare turistic? din zon?." a declarat Drago?
Paiu, Director de Marketing Groove Hour

Confirmare pana la data: 22 decembrie 2010
Participare: Intrare libera
Dragos Paiu - Director Marketing
dragos.paiu@groovehour.com
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Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.
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