Warszawa, 09.11.2018

Włochy w pigułce – na nowym portalu KochamItalia.pl i targach TT Warsaw

Słoneczna Italia od lat podbija serca Polaków. Włochy to jeden z ulubionych kierunków wyjazdowych,
a kuchnia włoska na stałe zadomowiła się już nad Wisłą. Gdzie można w jednym miejscu znaleźć
informacje na temat turystycznych destynacji, oryginalnych przysmaków i najlepszych włoskich
restauracji? Odpowiedź na to pytanie przedstawiono podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w
Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie, gdzie odbyła się premierowa odsłona nowego portalu
KochamItalia.pl. Portal został stworzony przez Narodową Agencję Turystyki Włoskiej (ENIT) przy
współudziale innych włoskich instytucji w Polsce, w tym Włoskiej Izby Handlowej. W trakcie spotkania
przedstawiono również Włochy jako kraj partnerski tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów
Turystycznych TT Warsaw.

Aldo Amati, nowy Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce
To moje pierwsze wystąpienie w tym charakterze. Cieszę się, że ENIT powraca do Polski w wielkim stylu
poprzez uruchomienie portalu KochamItalia.pl. To ogromna szansa, aby przybliżyć Włochy Polakom.
Urszula Potęga, Prezes MT Targi Polska, organizatora 26. Międzynarodowych Targów Turystycznych
TT Warsaw 2019
Słowo „Kocham” w nazwie portalu jest jak najbardziej właściwe i oddaje uczucie, którym Polacy darzą
Italię. Wszyscy kochamy Italię, bo kiedy się tam przebywa, to w powietrzu wokół nas przepływa miłość...
a do tego włoska kuchnia, wino... czego więcej trzeba, żeby pokochać ten kraj. Z całego serca cieszę się,
że to właśnie Włochy są krajem partnerskim tegorocznej edycji TT Warsaw i wystawiają tak duże
stoisko. W Pałacu Kultury i Nauki będziemy gościć blisko 500 wystawców z ponad 50 krajów, planujemy
też liczne imprezy towarzyszące. To będzie wyjątkowe wydarzenie, podczas którego każdy znajdzie coś
dla siebie.

Stefano Zedde, przedstawiciel Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej (ENIT) w Polsce
To już 26 edycja największych targów turystycznych w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że Włochy są w
tym roku krajem partnerskim. Zaprezentujemy największe stoisko w historii działań ENIT w Polsce,
specjalnie zaprojektowane przez wyspecjalizowana firmę z Mediolanu. Nie było to proste, ale
zapewniam, że efekt będzie imponujący. Zapraszam wszystkich, by nas odwiedzili w trzech salach, które
zajmiemy. Podczas targów na stoisku zaplanowaliśmy wiele działań promocyjnych. Wśród nich
szczególnie atrakcyjnie zapowiada się wizyta wielokrotnego medalisty igrzysk olimpijskich Alberto
Tomby, który oczywiście będzie ambasadorem wyjazdów do Włoch na narty. Szczegółowe informacje
o naszej obecności na TT Warsaw można znaleźć na portalu KochamItalia.pl, który będzie doskonałym
instrumentem komunikacji, nie tylko dostarczającym informacji dotyczących turystyki we Włoszech, ale
również o działalności wszystkich instytucji włoskich w Polsce.
Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Handlowej
Pracowaliśmy długo nad powrotem do Polski i udało się to w tym roku. Znacząco wzrosła liczba
turystów z Polski odwiedzających Włochy i liczba połączeń lotniczych. Chcemy powiedzieć Polakom, że
Włochy inwestują i będą inwestować w turystykę.
***
Organizator Targów – spółka MT Targi Polska S.A. to jeden z wiodących w Polsce organizator imprez targowych
z ponad 25-letnim doświadczeniem. W maju zeszłego roku firma otrzymała godło „Teraz Polska” - prestiżowe
wyróżnienie, które potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług. W portfolio firmy znajdują się:
Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów
Noclegowych WorldHotel, Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, Międzynarodowe
Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, Targi Turystyki
i Wypoczynku LATO, Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, a także Targi Konserwacji
i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo.
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