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DOMENIUL DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Centrul de Informare Tehnologica Tehnopol (CITT) va furniza servicii de diseminare

a informatiilor si rezultatelor cercetarii pentru domeniul de specializare inteligenta

Turism, in special pentru subdomeniile Turism balnear si Turism de nisa conform

Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.



Initiativa infiintarii Centrului de Informare Tehnologica in domeniul Turismului a pornit

de la faptul ca Asociatia Tehnopol Galati si-a propus constituirea unui parteneriat fiabil

inter-institutional/ mediu de afaceri/ organisme non-guvernamentale atat la nivelul

municipiului si judetului Galati si Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, cat si la nivel

national, cu rol in sprijinirea promovarii identitatii si dezvoltarii regionale si nationale

pe domeniul de interventie mentionat prin aplicarea de solutii inovative de

promovare a turismului.

VIZIUNEA



Asociatia Tehnopol Galați isi propune realizarea acestui deziderat prin urmatoarele directii:

❑ planificarea, promovarea si dezvoltarea turismului balnear si al celui de nisa atat in orasul
Galati si implicit in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est cat si la nivel national;

❑ cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste noile abordari/ bune practici pe
care marii operatori din domeniu (in special turism balnear si turism de nisa) le practica cu
succes;

❑ identificarea entitatilor care activeaza in domeniul turismului balnear si facilitarea
conectarii acestora in vederea gasirii celor mai inovative solutii de promovare a acestui
sub-domeniu;

❑ cresterea gradului de cunoastere in ceea ce priveste oportunitatile oferite de turismul de
nisa prin identificarea de solutii inovative de promovare a acestui sub-domeniu.



Una din directiile de actiune a Asociatiei Tehnopol Galati este dezvoltarea turismului.

Constienta de importanta acestui sector de activitate pentru dezvoltarea economica locala si

regionala Tehnopol a desfasurat urmatoarele activitati:

❑ Realizarea studiului Evaluarea potentialului turistic si axele de dezvoltare strategica a
turismului in municipiul Galati;

❑ Demararea procedurilor pentru infiintarea la Galati a Centrului de Informare Turistica;
❑ Demararea pregatirilor pentru organizarea in luna septembrie 2018 a conferintei turistice

Dunarea in an centenar

❑ Realizarea materialelor de prezentare si promovare turistica a municipiului Galati



Pentru sprijinirea intreprinderilor in dobandirea de noi cunostinte/ tehnologii, Centrul de

Informare Tehnologica Tehnopol intentioneaza desfasurarea urmatoarelor servicii:

❑ Dezvoltarea de baze de date cu informatii privind cercetarea –dezvoltarea – inovarea

❑ Elaborarea de analize, studii, cercetări de piata, prognoze pe teme legate de CDI in domeniul

mentionat sau transfer tehnologic la solicitarea mediului privat

❑ Organizarea si participarea la evenimente pentru cresterea nivelului de constientizare asupra

inovarii in turismul balnear si cel de nisa cum ar fi targuri, conferinte, vizite de studiu,

intalniri intre actorii din domeniu (firme si organizatii de cercetare)

❑ Servicii de asistenta si consultanta in domeniul legislativ la nivel national si international;

SERVICII



❑ Asigurarea accesului la baze de date specializate;

❑ Informare cu privire la prioritatile nationale, regionale si locale aferente domeniului;

❑ Procesare, editare, multiplicare materiale promotionale;

❑ Proiectare si design pentru prezentari pe Internet

SERVICII



Vă mulțumesc!

Asociația Tehnopol Galați
Str. Portului, nr.23
Website: www.tehnopol-gl.ro
E-mail: office@tehnopol-gl.ro
Tel/Fax: +40236493277
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