
 

 

 
 
 

Veniți să ne întâlnim la Târgul internațional de turism ITB! 

8-12 Martie 2017, Berlin 
 

Vă anunțăm cu mândrie faptul că Proiectul UE COSME DIVERTIMENTO intră în rețeaua de distribuție 
la nivel mondial începând cu Târgul ITB 2017. Proiectul DIVERTIMENTO promovează experiențe 
excepționale in zone istorice din Europa, prin intermediul Trilogiei EUROTHENTICA: 
http://divertimentoenterprise.eu . 

 
Cu această ocazie, partenerii din proiect vor fi la dispoziția dumneavoastră la expoziția ITB de la 

Berlin, din 8 Martie până pe data de 11 Martie 2017. Miercuri, 8 Martie 2017, Proiectul DIVERTIMENTO va 
fi găzduit de standul Regiunii Campania, în cadrul Pavilionului Italiei, unde vă invităm să participați la 
următoarele evenimente: 
 

 ora 12.00: deschiderea Pavilionului Italiei, cu participarea Ministrului italian al Culturii, Patrimoniului și 
Turismului, 

 ora 15.00: conferința de presă, în cadrul căreia va fi 
prezentat ultimul nostru produs, EUROTHENTICA 
Experience, respectiv capitolul „Italia”, „În căutarea 
miturilor”, va fi găzduită de standul Regiunii 
Campania. Domnul Corrado Matera, consilier pentru 
turism, Regiunea Campania, Italia, va participa la 
evenimentul de presă. 
 

Invităm reprezentanții organizațiilor de turism publice și 
private la o întâlnire în cadrul ITB Berlin, pentru a descoperi noi produse ce promovează turismul cultural și 
de patrimoniu.  
 
Trilogia EUROTHENTICA pune accent pe 70 de destinații de patrimoniu din Grecia, Italia, Spania, Slovenia, 
România, Bulgaria și Turcia, prezentate prin intermediul unui traseu cultural inedit, apelând la o carte 
electronică (iBook/epub) și la jocuri bazate pe moștenirea culturală a locațiilor prezentate în fiecare din 
țările partenere (Heritage Games). Trilogia este inspirată de principiile CONSILIULUI EUROPEI cu privire la 
patrimoniul cultural și valorizarea acestuia și promovează experiențe autentice în teritoriu, bazate pe 
servicii de calitate, folosind mijloacele tehnologice moderne. Mostre gratuite sunt disponibile la adresa:  
http://divertimentoenterprise.eu/index.php/divertimento/eurothentica 
 

Pentru a stabili o întâlnire cu noi, vă rugăm să ne contactați. 

Mai multe informații despre DIVERTIMENTO puteți afla de pe pagina: http://divertimentoenterprise.eu/  
 

Acest proiect este finanțat prin programul COSME și are ca scop diversificarea ofertei turistice pentru destinații 
regionale din Europa, generând rețele inovatoare și experiențe inedite.  
 

CERERE: COS-TOUR-2015-3-04 Sprijin pentru o creștere competitivă și durabilă în sectorul turismului 

TEMA 2: DIVERSIFICAREA OFERTEI TURISTICE EUROPENE PRIN PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE TEMATICE TRANSNAŢIONALE 

Proiect: Diversificarea ofertei turistice pentru destinații periferice cu produse și servicii bazate pe patrimoniu și 

prin promovarea, specializarea și dezvoltarea cooperării internaționale, crearea de rețele specializate cu 
partenerii locali, inclusiv micro-întreprinderi.  

Acronim: DIVERTIMENTO 
 
Parteneri: 

http://divertimentoenterprise.eu/
http://divertimentoenterprise.eu/index.php/divertimento/eurothentica
mailto:val.vasile.ien@gmail.com
http://divertimentoenterprise.eu/

