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Standul Judeţului Iaşi poate fi vizitat la Târgul de Turism de la Palas

Vizitatorii Târgului de Turism de la Palas pot admira standul Judeţului
Iaşi. Inaugurarea oficială a acestuia a avut loc astăzi, din conducerii
Consiliului Judeţean participând dl. Vicepreşedinte Victor CHIRILĂ.
„Săptămâna trecută, la Bucureşti, a avut loc Târgul de Turism al României.
Consiliul Judeţean a fost prezent pentru prima dată cu un stand personalizat
la cel mai important eveniment de profil din România. Standul nostru a fost
foarte apreciat şi de aceea ne-am gândit să-l aducem şi la Târgul de la
Palas. Am vrut ca toţi ieşenii să poată să-l admire. Vizitatorii vor putea găsi
şi două secţiuni speciale, una dedicată Aeroportului Internaţional Iaşi, şi
una dedicată comunelor ieşene care au avut proiecte de promovare
turistică”, a declarat dl. Victor CHIRILĂ.
Dl. Lucian GRECU, Preşedintele Asociaţiei Patronale a Turismului
Ieşean (APTI), partenerul Consiliului Judeţean în acest demers, a lăudat
standul Judeţului Iaşi şi a mulţumit conducerii acestuia pentru buna
colaborare. „Iniţiativa reprezentanţilor Consiliului Judeţean a fost oarecum
surprinzătoare şi dumnealor au vrut să creeze o surpriză, dar odată
prezentat a fost un mare succes. A fost cel mai frumos stand dintre toate
standurile judeţelor care au fost la Târgul de la Romexpo. Acest lucru în
comparaţie cu judeţe cu tradiţie în a participa la astfel de evenimente
reprezintă un mare succes. A fost o iniţiativă extraordinară a Preşedintelui
Consiliului Judeţean, dl. Cristian ADOMNIŢEI, şi îi mulţumim”, a declarat
dl. Lucian GRECU, Preşedintele APTI.

Cu această ocazie, Consiliul Judeţean a organizat şi o mini-tombolă.
Persoanele care vor completa un scurt chestionar cu privire la obiectivele
turistice din Judeţul Iaşi vor putea câştiga bilete la spectacolele Operei
Române Iaşi, Teatrului Naţional Iaşi, Filarmonicii „Moldova” Iaşi, Teatrului
„Luceafărul”, precum şi bilete de intrare la muzeele din subordinea
Consiliului Judeţean. Standul Judeţului Iaşi va putea fi vizitat până în ultima
zi a Târgului, adică duminică, la ora 22.00.

