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Ciechocinek na „Tour Salon”
w Poznaniu

W dniach od 23 do 25 paêdziernika 2014 r. odby∏a si´ jubileuszowa, bo
ju˝ 25. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon”.
OczywiÊcie nie mog∏o na nich zabraknàç Ciechocinka!
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Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu to jedyne targi turystyczne
w Polsce, na których na szerokà skal´ wszystkie Regionalne Organizacje Turystyczne
prezentujà ca∏à Polsk´ i nie tylko. Tegorocznà ekspozycj´ targowà tworzy∏o pra-
wie 500 wystawców z Polski i zagranicy. W tym roku targi odwiedzi∏o 20 tysi´cy
osób, czyli o 20% wi´cej w porównaniu z ubieg∏à edycjà.

Ciechocinek tradycyjnie ju˝, jak co roku, zaprezentowa∏ swoje walory uzdrowi-
skowo-rekreacyjne na wspólnym stoisku z cz∏onkami Kujawsko-Pomorskiej Orga-
nizacji Turystycznej. Tegorocznym pomys∏em Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej na promocj´ regionu by∏o przede wszystkim postawienie na „o˝ywienie
stoiska”. Ka˝dego dnia, w cz´Êci animacyjnej stoiska, by∏y prezentowane inne za-
lety regionu.

W pierwszym dniu mo˝na by∏o sprawdziç swojà kondycj´ ergonometrem wio-
Êlarskim oraz skorzystaç z relaksacyjnego masa˝u tajskiego. Drugiego dnia czas
animacyjny wype∏nia∏y mi´dzy innymi zabawne scenki teatralne wykonane przez
artystów z Teatru „Agrafka”. Z kolei dzieƒ trzeci odby∏ si´ pod has∏em akcji „Czas
na g´si´” i by∏ dedykowany smakoszom potraw z g´si.

Wspólna ekspozycja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, w której
Ciechocinek uczestniczy∏, zdoby∏a z∏otà nagrod´ “ACANTHUS AUREUS” przyznawanà
za stoisko najbardziej sprzyjajàce realizacji strategii marketingowej.

W czasie targów „Tour Salon” odby∏a si´ tak˝e gala rozdania nagród „Ró˝ Re-
gionów 2014”. Zrealizowana przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP gra
mobilna promujàca miasta i gminy uzdrowiskowe zrzeszone w Stowarzyszeniu
Gmin Uzdrowiskowych RP zosta∏a doceniona przez komisj´ jurorskà i wyró˝niona
„Ró˝à Regionów 2014”. Na uroczystej gali reprezentowa∏ i wyró˝nienie odebra∏
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, który jest Wiceprezesem Zarzàdu SGU
RP.

Przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez trzy dni trwania
targów prowadzili stoisko promocyjne Ciechocinka, udzielajàc informacji o uzdro-
wisku, jak i nawiàzujàc nowe kontakty biznesowe. Rozdano bardzo du˝o materia∏ów
reklamowych, ulotek, prezentacji multimedialnych oraz cenników zach´cajàcych
do pobytu w naszym mieÊcie. Wys∏uchano równie˝ wielu licznych g∏osów poch-
walnych dotyczàcych podniesienia atrakcyjnoÊci naszej miejscowoÊci na przestrzeni
kilku lat, z czego jesteÊmy najbardziej dumni.
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