Romexpo S.A.

Despre TÂRGUL DE TURISM
Târgul de Turism al României – tradiția continuă
la a 45-a ediție!
Te invităm să participi la cel mai mare eveniment din industrie,
unde poți să lansezi noi oferte, produse și servicii, să întâlnești noi
clienti, factori de decizie si să construiești parteneriate durabile
pentru afacerea ta!
Targul de Turism al Romaniei este organizat de ROMEXPO de
doua ori pe an, fiecare editie transformand Centrul Expozitional intrun spatiu al destinatiilor de vis. Reprezentata prin cele mai
importante companii din Romania si din strainatate, lumea
fascinanta a turismului se intalneste sub acelasi acoperis, in cadrul
editiilor de primavara si de toamna ale TTR.
În aceeasi perioada cu Târgul de Turism – ediția de primăvară
(Pavilion

B2),

se

va

desfășura

ROMHOTEL

–

Expoziție

internațională de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri și
restaurante (Pavilion B1).

Despre TÂRGUL DE TURISM
După o perioadă plină de provocări, Romexpo, în parteneriat

strategic cu Camerele de Comerț si Industrie din Romania
(CCIR), isi propune organizarea editiei de primavara a
TARGULUI DE TURISM, în condiții de maximă siguranță
pentru expozanți și vizitatori, cu respectarea tuturor normelor

impuse de autorități privind organizarea de expoziții și
evenimente.

Pentru că ne dorim revenirea la normalitate, încurajăm toate
firmele din domeniu să-și creeze strategia de participare la
Târgul de Turism al României, ediția de primăvara 2022,
aceasta reprezentând cea mai eficace variantă de promovare a
produselor și serviciilor din domeniu, într-un cadru profesionist,
în mediul fizic!

Despre TÂRGUL DE TURISM
✓

Expoziția prezintă la fiecare editie, cele mai noi și

interesante oferte turistice, fiind un eveniment adresat
agențiilor de turism și touroperatorilor, unităților de cazare
și de agrement, precum și prestatorilor de diverse servicii
în turism sau autorităților de turism locale, naționale și

internaționale.
✓

Târgul de Turism al României contribuie la consolidarea
industriei turismului din țară noastră prin promovarea celor
mai interesante zone de atracție turistică din Romania.

✓

Cu un grad de internationalizare de peste 25%, TARGUL
DE TURISM gazduieste aproape la fiecare editie, prezenta
unor participari oficiale din strainatate, reprezentate de tari
precum: Bulgaria, Grecia, Turcia, Republica Moldova,
Maroc, Japonia, Palestina, prezentand oferte pentru unele
dintre cele mai vizitate obiective de catre romani,

INSCRIE-TE ACUM si NU RATA
TÂRGUL DE TURISM - EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ
Avantajele unei PARTICIPARI REUSITE:
✓Oferte personalizate pentru construcția standurilor
✓Campanie media targetată: TV, RADIO, online, print, acțiuni PR
✓Transmitere saptămânală de newslettere targetate către baza de vizitatori specialiști
✓Postări periodice pe pagina de Facebook despre produsele și serviciile firmelor participante
✓Promovarea online prin campanii targetate Facebook Ads și Google Adwords
✓Promovare print în revistele de specialitate, parteneri media ai evenimentului
✓Website-ul evenimentului este interactiv si actualizat în permanență
✓Secțiune de Noutăți dedicată firmelor participante pe homepage www.targuldeturism.ro
✓Invitațiile de specialist sunt la dispoziția ta! Nu uita să inviți potențialii clienți la târg!

Cum să îți optimizezi participarea la Târgul de Turism,
ediția de primăvară

Stabilește
spațiul de
expunere
împreună cu
Romexpo

Iți facem
cunoscute
produsele
pe rețelele
Optează pentru sociale și în
secțiunea de
un design de
Noutăți!
stand modern
care sa iți pună
în valoare
produsele
Înscrie-te
expuse

Dă LIKE paginii
de Facebook
Targul de
Turism al
României și află
noutățile târgului,
dar și ale
competitorilor tăi!

Dă SHARE
paginii de
Facebook
Târgul de
Turism al
României și
anuntă că
evenimentul va
avea loc în
Pavilionul B2, în
perioada 24-27
februarie 2022!

până pe 14 ianuarie 2022 pentru
rezervarea locației!
http://www.targuldeturism.ro/ro/formulareparticipare/

Oportunități de participare la Târgul de Turism
ediția de primăvară
Ecran LED, banner, mesh sunt doar câteva din
elementele ce pot semnaliza standul tău!

Avantajele amenajării unui stand personalizat:
✓Vizibilitate sporită
✓Soluție optimă de promovare
✓Grad mare de expunere a ofertelor tale
✓Te faci remarcat printre competitorii tai
Avantajele unei structuri suspendate:
✓Vizibilitate sporită – suspendare până la 7 metri
✓Iluminarea standului uniformă
✓Optimizarea spațiului prin eliminarea structurilor de
susținere de la nivelul solului
✓Te faci remarcat in randul vizitatorilor, viitorii tai clienti
Avantajele banner-ului pe peretele pavilionului:
✓Vizibilitate permanentă pe perioada târgului
✓Suprafață mare de expunere
✓Optimizarea costurilor prin afișări viitoare

Tarife de participare
•

Tarif de inregistrare: 150 EUR

•

Chirie spatiu interior cu:

1 latura libera: 97 EUR/mp

2 laturi libere: 100 EUR/mp
3 laturi libere: 103 EUR/mp
4 laturi libere: 106 EUR/mp
•

Constructie stand standard:

interior 27 euro/mp
exterior 42 euro/mp
Tarife diferentiate aplicate la chiria spatiului neamenajat
•

Pentru participarea la a treia editie consecutiva a manifestarii sau
participarea la a doua manifestare organizata de ROMEXPO SA in acelasi

an, se aplica un tarif diferentiat cu 5%
•

Pentru inchirierea unei suprafete interioare de peste 50 mp se aplica un tarif
diferentiat cu 5%

•

Pentru inchirierea unei suprafete exterioare de peste 100 mp, se aplica un
tarif diferentiat cu 5%

Tarifele prezentate nu contin TVA

Doar impreuna putem continua traditia
Targului de Turism!
CONTACTEA-ZA ACUM ECHIPA DE PROIECT SI INDENTIFICA
CEA MAI BUNA VARIANTA DE PARTICIPARE!
Mihaela PANE – Coordonator Proiect
Telefon:021 207.70.00 int. 1006
Mobil: 0749 275 222
E-mail: ttr@romexpo.ro, mihaela.pane@romexpo.ro
Ana CRĂCIUN – Manager Proiect participari nationale
Mobil: 0758 837 712
E-mail: ana.craciun@romexpo.ro
Irina TOPCIU – Manager Proiect participari internationale
Mobil: 0744 333 556
E-mail: irina.topciu@romexpo.ro

