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Международна туристическа борса INTOURMARKET 2016 – Москва, 19-22 март 2016
г.
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=2331

Изложението се провежда за единадесети път, като ще вземат участие 1450 фирми от 138
страни, всички руски региони и национални туристически представителства. Министерство
на туризма информира, че България ще участва с национален щанд на международната
туристическа борса INTOURMARKET 2016, която ще се проведе от 19 до 22 март 2016 г. в
гр. Москва, Руската федерация. Предвижда се броят на посетителите да бъде над 80 000
души.
Националното участие на борсата INTOURMARKET ще бъде финансирано от средствата
за национална туристическа реклама. За участие на националния щанд са поканени
български туристически фирми, организации и общини. Намеренията на организаторите
са, България да се представи с щанд с площ от 103.5 кв.м, разположен на ключово място в
изложбения павилион и да се проведе богата анимационна програма.
Министерството на туризма изразява убеденост, че участието на страната ни на
INTOURMARKET 2016, както и мерките, предприети за издаването на безплатни визи за
руски туристи, ще допринесат за повишаване на броя на туристите от Руската Федерация,
за стимулиране на посещаемостта от този пазар в страна ни и за популяризиране богатите
традиции и култура на България.
В тази връзка, Министерството на туризма предоставя рекламна площ от национален
щанд за представители на общини и общински организация с 50 % намаление на таксата
за участие, като стойността за участие с работно място е съответно 1048,00 лева без ДДС
/1 257,60 лева с ДДС/.
За допълнителна информация, относно условията и документите за участие, желаещите
могат да се обърнат за контакт към г-жа Албена Методиева, директор на дирекция
„Маркетинг, реклама и информация", тел. 0888 505 624 и г-жа Златка Илкова, гл.експерт,
дирекция „Маркетинг, реклама и информация", тел. 0882 429 415 или тел. 02/9046 855 и
е-mail: z.ilkova@tourism.government.bg
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