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Targul de Turism al Romaniei este organizat de ROMEXPO

de doua ori pe an, fiecare editie transformand Centrul

Expozitional intr-un 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.

Targul de Turism al Romaniei beneficiaza de sprijinul

Partenerului Strategic ANAT – Asociatia Nationala a Agentiilor

de Turism din Romania, CCI – Camerele de Comert si Industrie

din Romania, dar si de suportul partenerilor: OPTBR –

Organizatia Patronala a Turismului Balnear, FPTR – Federatia

Patronatelor din Turismul Romanesc si ANTREC – Asociatia

Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural.

Despre TÂRGUL DE TURISM



Tematică TÂRGUL DE TURISM

3

➢ Organizatii si asociatii de turism

➢ Touroperatori si agentii de turism

➢ Participari oficiale

➢ Servicii de cazare

➢ Atractii turistice

➢ Servicii de transport

➢ Turism de afaceri

➢ Turism Medical

➢ Servicii IT si software in turism

➢ Gadget-uri

➢ Accesorii de vacanta

➢ Educatie / Trainning / Cariere

➢ Rulote

➢ Media

➢ Alte servicii in turism



Ce ne propunem în 2020?

Retrospectivă ediția de 

primăvară 2019

➢ 330 de firme expozante

➢ 15.500 mp suprafață

expozițională

➢ 21.500 vizitatori: specialiști și

public larg

➢ 15 țări participante: Bulgaria,

Chile, Congo, Croația, Grecia,

Ungaria, Israel, Macedonia de

Nord, Moldova, Palestina,

Portugalia, România, Rusia,

Spania și Turcia.

Target ediția de primăvară 

2020
✓340 de firme expozante

✓15.700 mp suprafață

expozițională

✓22.000 vizitatori: specialiști și

public larg

✓16 țări participante

✓Organizarea celei de-a III-a ediții

a Conferinței Târgului de Turism

✓Organizarea “Zilei Internaționale

a Ghidului de Turism” de către

Federația Naționala a Ghizilor în

Turism

✓Evenimente conexe organizate

împreună cu cele mai importante

asociații din domeniu: ANAT,

OPTBR, FPTR, ANTREC

✓Crearea Secțiunii “Noutățile

Expoziției” în website-ul

www.targuldeturism.ro cu acces

facil din homepage care

promoveaza produsele și serviciile

companiilor expozante

În perioada 20-23 februarie 2020 alături de Târgul de Turism – ediția de primăvară se va desfășura

ROMHOTEL – Expoziție internațională de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri și

restaurante.

http://www.targuldeturism.ro/


Domenii de interes

VIZITATORI SPECIALIȘTI



CE FACEM PENTRU 

TÂRGUL DE TURISM - EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ

ROMEXPO susține participarea firmelor prin: 

✓Oferirea de tarife diferențiate membrilor ANAT si CCI

✓Oferte personalizate pentru construcția standurilor

✓Contactare telefonică și întâlniri prestabilite cu reprezentanții firmelor, de către echipa de proiect

✓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! 

http://www.romtherm.ro/


Cum să îți optimizezi participarea la Târgul de Turism,

ediția de primăvară

Stabilește 
spațiul de 
expunere 
împreună cu 
Romexpo/ANAT

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

Iți facem 
cunoscute
produsele
pe rețelele 
sociale și în 
secțiunea de 
Noutăți! 

Optează pentru
un design de 
stand modern 
care sa iți pună
în valoare
produsele
expuse

Dă SHARE 
paginii de 
Facebook 
Târgul de 
Turism al 
României și 
anuntă că 
evenimentul va 
avea loc în 
Pavilioanele B1 
si B2, în 
perioada 20-23 
februarie 2020! 

Înscrie-te până pe 22 noiembrie 

2020 pentru rezervarea locației!



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 unei structuri suspendate:

✓Vizibilitate sporită – suspendare până la 7 metri

✓Iluminarea standului uniformă

✓Optimizarea spațiului prin eliminarea structurilor de

susținere de la nivelul solului

Avantajele amenajării unui stand personalizat:

✓Vizibilitate sporită

✓Soluție optimă de promovare

✓Un arhitect Romexpo la dispoziția brandului tău

Avantajele banner-ului pe peretele pavilionului:

✓Vizibilitate permanentă pe perioada târgului

✓Suprafață mare de expunere

✓Optimizarea costurilor prin afișări viitoare



Cum promovăm TÂRGUL DE TURISM 

pentru dezvoltarea afacerii tale!

PROMOVARE  TV:

✓ 293 spoturi TV în intervale de maximă audiență

PROMOVARE  RADIO:

✓ 370 spoturi radio în intervale de maximă audiență

PROMOVARE  ONLINE:

✓ Peste 4 mil de afișări online pe site-uri stiri, business:

jurnaluldeafaceri.ro, travelmix.ro, vacantelatara.ro, advisortravel.ro,

calatoriaperfecta.ro, amfostacolo.ro, consilierturism.ro, romania-

turistica.ro, romanianbeauties.ro, descoperimromania.ro,

traveleuropa.ro, clubpresaturism.ro, travelator.ro, infoturism.ro,

infopensiuni.ro, calendarevenimente.ro, antreprenorinromania.ro,

vinsieu.ro, romanialibera.ro, bucurestitv.net, bestfm.ro, daciccool.ro,

accmedia channel.ro, turismhoreca.ro, topbrands.com.ro,

newscompany.ro, sptfm.ro, comunic.ro, travelingmag.ro,

✓ gonext.ro, momondo.ro, zigzagprinromania.ro, ecopolitic.ro,

vacantesicalaltorii.ro, zf.ro; businessmagazin.ro; adevarul.ro;

stirileprotv.ro; digi24.ro; mediafax.ro; realitatea.net; libertatea.ro;

canca.ro; wowbiz.ro; divahair.ro; kfetele.ro; teotrandafir.ro,

www.evz.ro; www.capital.ro

✓ Social Media: Facebook, Instagram, LinkedIn

✓ E-marketing si branding (postare banner si publicitate contextuala,

cuvinte cheie specifice domeniului si tematicii)

PRINT PRESA  INTERNĂ:

✓ Revista Romania Pitoreasca, Revista Turism Life, Revistele 

Parents, Casa de  vacanta, Retete bucataria de azi, Carticica 

practica, Revista Vacante la tara, Catalogul Tourism, Leisure, 

Hotels 2018, Romania Libera, Revista Comunicatii mobile

✓ redactiile de stiri ale televiziunilor (Pro TV, Antena 1, Antena 3,

Realitatea, Prima TV, B1 TV, TVR 1 si 2, Romania TV, Travel Mix)

✓ redactiile posturilor nationale

✓ redactiile de stiri radio (Europa FM, DIGI FM, PRO FM, RRA)

✓ cotidiene (Adevarul, Evenimentul zilei, Romania libera), site-urile de

stiri generale (Gandul.info, Jurnalul.ro, Stiripesurse.ro,

ZiarulRing.ro, DCNews.ro), tabloide (Libertatea si Click), bloguri de

turism

✓ transmiterea de newslettere la baza de date a Targului de Turism

cu noutati apartinand firmelor expozante, cate 2 newslettere/

saptamana

✓ social Media (Instagram si Facebook) - postari cu info generale si

noutati firme expozante, cate 2 postari/saptamana

✓ Campanie GoogleAdwords si campanie FB Ads

ACȚIUNI PR - diseminare materiale de presa către:

PROMOVARE  OUTDOOR:

✓ Panouri stradale backlit: 32 de locatii amplasate in zone centrale, 

intens traficate si de impact ale capitalei

✓ Led tv screens: locatii amplasate in zone centrale



EVENIMENTE CONEXE

Pentru editia de primavara din 2019 a Targului de Turism, Romexpo si-a propus organizarea celei de-a treia 

editii a Conferintei Targului de Turism cu o tema de interes pentru specialistii din domeniu.

Cea de-a doua ediție a conferinței a avut ca subiect de dezbatere lipsa forței de muncă și ca scop depistarea cauzelor 

acestei probleme existente în turism. Conferința a reunit peste 100 de specialiști din aria turismului, reprezentanți ai 

asociațiilor și instituțiilor de specialitate și jurnaliști.

Totodata, se vor dezvolta evenimente si conferinte cu sprijinul partenerilor din domeniu: Autoritatea Nationala a Agentiilor

de Turism, Ministerul Turismului, Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania, Federatia Patronatelor

Turismului Romanesc, Asociatia Nationala a Turismului Rural, Ecologic si Cultural, Asociatia Romana de Turism Medical,

Asociatia Ecologica TurismVerde, Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica, Radio Gaia, Asociatia Zig Zag,

Academia de Studii Economice Bucuresti.



SERVICII ROMEXPO

Proiectare Standuri

Publicitate si
tehnoredactare

Inchiriere mobilier, utilitati, 
telecomunicatii si internet

Manipulare si depozitare
exponate

Curatenie

Ambientare

Hostess

Parcare

Organizare evenimente la 
stand

Paza

Interpretariat si traduceri

Asistenta Medicala


