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Популяризиране на онлайн Б

Търговско-промишлена палата - Добрич, България изпълнява  в партньорство с Камарата за  търговия, индустрия, навигация 
и земеделие - Констанца проект "Туризъм 365 дни в годината", финансиран по програма ФАР
Една от дейностите по проекта бе създадаването на база данни на английски език, която включва информация
събития в туризма, бизнеса, културата (визуални и аудио изкуства, традиционни фестивали, фолклорни събития), 
артистични, спортни и др. прояви на местно и трансгранично ниво, както и информация за експерти в туризма и 
туристически оферти отнасящи се до крайбрежната ивица Румъния
Възможни са онлайн консултации на страницата на проекта:
http://www.eurodobrogea.ro/projects/
За повече информация моля обръщайте се към Татяна Димитрова, местен координатор, тел: 00359 58 601472 или на 
ел.поща: tgicheva@cci.dobrich.net  
За повече информация относно Европейския Съюз, моля посетете:

 

         
 

Търговско промишлена палата 
Добрич 

Популяризиране на онлайн База Данни по проект 
„Туризъм 365 дни в годината” 

Добрич, България изпълнява  в партньорство с Камарата за  търговия, индустрия, навигация 
Констанца проект "Туризъм 365 дни в годината", финансиран по програма ФАР

Една от дейностите по проекта бе създадаването на база данни на английски език, която включва информация
събития в туризма, бизнеса, културата (визуални и аудио изкуства, традиционни фестивали, фолклорни събития), 

тни и др. прояви на местно и трансгранично ниво, както и информация за експерти в туризма и 
туристически оферти отнасящи се до крайбрежната ивица Румъния-България. 
Възможни са онлайн консултации на страницата на проекта: 

/tourism-365/ 
За повече информация моля обръщайте се към Татяна Димитрова, местен координатор, тел: 00359 58 601472 или на 

За повече информация относно Европейския Съюз, моля посетете: 
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

  
Румънско  

правителство 
 

Добрич, България изпълнява  в партньорство с Камарата за  търговия, индустрия, навигация 
Констанца проект "Туризъм 365 дни в годината", финансиран по програма ФАР ТГС Румъния. 

Една от дейностите по проекта бе създадаването на база данни на английски език, която включва информация за различни 
събития в туризма, бизнеса, културата (визуални и аудио изкуства, традиционни фестивали, фолклорни събития), 

тни и др. прояви на местно и трансгранично ниво, както и информация за експерти в туризма и 

За повече информация моля обръщайте се към Татяна Димитрова, местен координатор, тел: 00359 58 601472 или на 

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 
www.mdrl.ro 


