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Raport de activitate pe anul 2018 
 Compartimentul de informare și promovare turistică  

a Municipiului Târgu Secuiesc 
 

Centru Național de Informare și Promovare Turistică Târgu Secuiesc este deschis din data de 01.04.2016 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului turiștilor în zona Municipiului Târgu Secuiesc și 
informarea acestora: 

- Prin promovarea atracțiilor naturale și antropice atât pentru turiști străini cât și pentru turiști naționali prin 
ajutorul website-ului și a bazei de date. 

- Prin oferirea informațiilor detailate și de înaltă calitate atât pentru turiști care vizitează personal CNIPT-ul cât 
și cei care solicită informații prin e-mail, telefon sau în persoană la C.N.I.P.T. 

- Prin conștientizarea localnicilor despre bogăția zonei din punct de vedere al potențialului turistic. 
În cadrul compartimentului își desfășoară activitatea directorul centrului de informare și promovare turisctică și 

agentul turisctic detașat. 
- Dósa Csaba, director C.N.I.P.T. 
- Vizi Attila István, agent turism 
 
 Pe parcursul anului 2018 în activitatea centrului național de informare și promovarea  turistică au fost 

intreprinse următoarele demersuri de promovare și organizare de evenimente locale:  
17.01.2018 – Promovarea și participarea la evenimentul  sportiv ‘ Campionat de tenis de masă pentru amatori -ediția 
de iarnă (în parteneriat cu Biroul Sportiv și Asoc. Zold Nap) 
18.01.2018 – Promovarea competiției: Cupa României la patinaj artistic 2018 
09.02.2018 – Promovarea și participarea la evenimentul cultural: Seară Naționă Spaniolă prin Asoc. Zold Nap 
14.02.2018 – Promo: Ediția 2018 a competiției de patinaj artistic OLYMPIC HOPES, 15-18 Februarie 2018 
20.02.2018 – Participare la Seminar de promovare turistică organizat la Sântu Gheorghe – ZigZag prin România  
23.02.2018 – Promovarea evenimentului ’O după masă în mișcare’ pentru comunitate din data de 1 Martie 
23.02.2018 – Promovarea festivității de inaugurare a patinoarului artificial 2 Martie 
15.03.2018 – Promovarea programelor din cadrul festivității pentru ‘Ziua maghiarilor de pretutindeni’.  
10.06.2018 – Traseu parcurs cu familii pe Drumul Nemirei, promovând o formă de viață sănătoasă   
21.06.2018 – Pedeleză pentru un scop bun (promovare eveniment, organizator prin parteneriatul cu Asoc. Zold Nap) 
05.07.2018 – Semnare Acord Parteneriat NET DOCTRINE S.R.L. / promovare platforma www.aventurist.info 
6-7.07.2018 – CSAKIS, festival creștin - promovare, organizare alături de Asoc. Manna 
18.08.2018 – Pomovarea traseului de cicloturism prin evenimentul  intitulat „În căutare de comori cu Elemer pe 
drumul Nemirei” prin parteneriatul cu Asociația Zöld Nap 
15.08.18-03.09.2018 – Promovarea evenimentelor organizate cu ocazia Târgului de Toamnă (Zilele orașului Târgu 
Secuiesc) intitulat ‘Őszi Sokadalom’ Festivalul care îmbină tradițiile meșteșugurilor artizanale și sărbătoarea recoltei. 
29.08.2018 – Promovarea evenimentelui Mersul pe bicicleta noaptea / ‘Bringázz az éjszakába’ -  Conștientizarea 
importanței folosiri echipamentelor adecvate pentru persoanele care circulă pe drumurile publice cu bicicleta.  
10.10.2018 – Promovarea turneului de tenis de masă pentru amatori 
24.10.2018 – Promovare Eveniment: Aleargă 24 de ore  
14.11.2018 – Promovare/Deschidere festivă a Muzeului de Farmacie în Municipiul Târgu Secuiesc 
19-21.2018 – Promovarea evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Orășelul copiilor de Crăciun 
27.12.2018 – Promovarea evenimentului ’O după masă în mișcare’ pentru comunitate. 

*Informare privind atât despre evenimente organizate în Județul Covasna cât și pe plan național. 
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Raport realizat privind vizitatorii: Registrul de a evidență a turiștilor în CNIPT- 38 - 03.01.2018 (Anexa 1) 

2018 Turiști în biroul CNIPT / lună Grup (autocar) turiști/lună 

Total 
Turiști/lunăîn 
centrul istoric  

Ianuarie 102 0 102 
Februarie 162 4 367 
Martie 202 16 2774 
Aprilie 325 34 1310 
Mai 380 68 2498 
Iunie 369 46 1613 
Iulie 442 40 1692 
August 462 28 1265 
Septembrie 375 33 1449 
Octombrie 352 22 1280 
Noiembrie 169 12 463 
Decembrie 99 6 444 

T turiști/2018 3439 309 * 15257 

 
    
   Prin graficul prezentat, putem observa tendința circulației turistice împărțit pe luni în anul 2018, fiind vorba despre 
turiștii care efectiv au intrat în birou, marcat cu albastru. Prin culoarea portocalie este marcată numărul grupurilor 
de turiști care au vizitat centrul istoric al orașului cu autocarul, iar prin gri *estimăm numărul total de vizite în centrul 
istoric defalcat pe luni prin adunarea celor care au venit individual plus cei care au venit organizat în grup.   
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Raport privind pagina de internet www.cnipttargusecuiesc.ro pe anul 2018 
 

 
© 2019 Google 
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06.02.2018 - Actualizare: Structuri de primire turistică/Tratament balnear 
 

- Intocmirea unor hărți interactive cu traseele marcate pentru drumeții din Județul Covasna: 

http://www.cnipttargusecuiesc.ro/trasee-turistice/ 

 
Raport rezumativ privind activitatea pe platforme ’Social Media’: 
 

Prin utilizarea platformelor prezentate am crescut considerabil traficul de pe pagina de internet a Centrului 
Național de Informare și Promovare Turistică din Municipiului Târgu Secuiesc, astfel am promovat obiectivele 
turistice din destinațiile Județului Covasna precum și a Municipiului Târgu Secuiesc . 
 deocamdată însă fără să includem un buget suplimentar pentru acest demers   

 
 Grafic vizualizări pagina Facebook 2018: www.facebook.com/kezditour.info  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Întocmit de:  
Dósa Csaba 

Denumire platformă Nr. distribuiri Raport detaliat 
Instagram & Tumblr 

www.instagram.com/kezditour.info 
https://visitkezdi.tumblr.com 

184 Anexa 2 

Twitter : www.twitter.com/GoBeTraveler 
Google +: https://goo.gl/kGzffi 

700 Anexa 3 


