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Pod hasłem "W cztery dni dookoła świata" – odbyły się w Poznaniu targi turystyczne Tour
Salon. Ta impreza to nie tylko okazja do nawiązania biznesowych kontaktów. Była także
szansą, by wygrać bilet do Palestyny, wysłać list do św. Mikołaja, czy wysłuchać opowieści z
najdalszych zakątków świata snutych przez samą Elżbietę Dzikowską, która była gościem
targów. Tegorocznym krajem partnerskim targów była Palestyna. To bez wątpienia jedno z
piękniejszych miejsc na naszej planecie, które mimo skomplikowanej sytuacji politycznej warto
odwiedzić. I to nie tylko z powodów religijnych.

  

Od 24 do 27 października tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich opanowały podróże,
te dalekie do najdzikszych zakątków świata, i te bliższe tuż za miedzę. Targi Tour Salon
podzielone są na dwie części: dla profesjonalistów (24 i 25 października) i dla szerokiej
publiczności (26 i 27 października). Po raz pierwszy na targach Tour Salon zadebiutowała
Wyspa Nurkowa. Na Wyspie Nurkowej odbyły się szkolenia na temat bezpieczeństwa w
wodzie, kącik techniczny dla bardziej zaawansowanych nurków oraz wystawa podwodnych
zdjęć i filmów z polskich akwenów.

  

Tour Salon to targi turystyczne o najdłuższej tradycji w Polsce. Tegoroczne hasło "W cztery dni
dookoła świata" idealnie opisuje charakter wydarzenia, podczas którego przedstawiciele biur
podróży, polskich i zagranicznych regionów, hotele, ośrodki spa i wellnes, usługodawcy w
turystyce oraz przewoźnicy przez cztery targowe dni mieli okazję do nawiązania kontaktów
biznesowych, podpisania umów na przyszły sezon z wieloma kontrahentami z Polski i
zagranicy, a w dodatku wszystko w jednym miejscu. Gmina Kłodawa, juz tradycyjnie,
zaprezentowała się na targach jako członek stowarzyszenia Centralny Łuk Turystyczny. W
ramach stoiska województwa łódzkiego, stowarzyszenie dysponowało dwiem ladami
wystawienniczymi i promowało swoich członków.

  

Przedstawiciele członków stowarzyszenia obsługiwali stoisko w czasie czterech dni trwania
targów od 24 października do 27 października 2012 roku.

  

Opracowała: Izabela Nowakowska

  

Galeria zdjęć:
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